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27. Statuta Općine Drenje („Službeni glasnik“ Općine Drenje broj 2/21), Općinsko 
vijeće Općine Drenje na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je 
 
 
 

O D L U K U 
o izvršavanju proračuna Općine Drenje za 2023. godinu 

 
 

 
Članak 1. 

 
 Ovom odlukom utvrđuje se način izvršavanja proračuna Općine Drenje za 
2023. godinu (u daljem tekstu: proračun), upravljanja prihodima, rashodima te prava i 
obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 

 Proračun Općine Drenje za 2023. godinu sastoji se od: 
 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

OPIS PLAN 

PRORAČUNA 

ZA 2023.G. 

PROJEKCIJA 

PRORAČUNA 

ZA 2024.G. 

PROJEKCIJA 

PRORAČUNA 

ZA 2025.G. 

1 2 3 4 

Prihodi poslovanja 2.573.000,00 2.701.400,00 2.834.600,00 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.300,00 14.000,00 14.700,00 

UKUPNO PRIHODI 2.586.300,00 2.715.400,00 2.849.300,00 

Rashodi poslovanja 1.108.900,00 1.164.200,00 1.221.100,00 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.477.400,00 1.551.200,00 1.628.200,00 

UKUPNO RASHODI 2.586.300,00 2.715.400,00 2.849.300,00 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 0,00 0,00 

 
 

Članak 3. 
 

 Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. 
Rashodi utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosima, tako da 

stvarni rashodi Općine Drenje u 2023. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći 
od 2.586.300,00 eura. 
 



 
Članak 4. 

  
 Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda 
proračuna, predložit će se Općinskom vijeću da donese njegove izmjene i dopune. 

Iznimno ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog 
nedovoljno planiranih rashoda, a na drugim pozicijama pojave se uštede, ovlašćuje se 
općinski načelnik da sukladno članku 60. Zakona o proračunu može izvršiti 
preraspodjelu sredstava između pozicija s tim da se tom prilikom ne može mijenjati 
ukupan iznos rashoda utvrđenih u proračunu. 

 
Članak 5. 

 
Za izvršenje proračuna u cjelini je odgovoran općinski načelnik. 
 

Članak 6. 
 

 Ukoliko se prihodi proračuna ne uplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj 
dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda  proračuna imaju rashodi za 
redovnu djelatnost općinske uprave. 
 

Članak 7. 
 

 Naredbodavatelj za izvršenje proračuna je općinski načelnik. 
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku“ Općine Drenje, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine.  
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                     Branko Bogdanović, v.r.         
 


