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Sisak, 07. prosinca 2021,
Gradsko vijeóe Grada Siska na temelju ðlanka 74. Zakonao proraðunu (,,Narodne novineo', broj
87108, 136112 i l5lß) i ðlanka 15. Statuta Grada Siska ("SluZbeni glasnik Sisaðko-moslavaðke

ùupanije"brojl2l09,16ll0,09lll,18/12,4113,6113-proði3óeni tekst,l4l14,9l15,l0l16,6l18,
18/18 -proðiSóeni tekst, 4120 i&l2l),je na 4. sjednici odrZanoj 07. prosinca202l. godine,
donijelo

ODLUKU
o izvrSavanju Proraðuna Grada Siska

2a2022. godinu

I. OPÓE

ODRE,DBE
ðIANAK 1.

Ovom Odlukom o izw5avanju Proraðuna Grada Siska za 2022. godinu (u daljnjem tekstu:
Odluka) ureduje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proraðuna Grada Siska
za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proraðun), njegovo izvr5avanje, opseg zaduùivanja i
davanja jamstva Grada Siska (u daljnjem tekstu: Grada), upravljanje financijskom i
nefinancijskom imovinom, kori5tenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika
proraðunskih sredstava, ovlasti Gradonaðelnice, te druga pitanja u izvrËavanju Proraðuna.
Clanak 2.
Proraðun se donosi i izw5ava u skladu s naðelima jedinstva i toðnosti proraðuna, jedne godine,
uravnoteZenosti, obraðunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog
upravljanj a i transparentnosti.
Clanak 3.
Proraöun sadrZi sve prihode i primitke te rashode iizdatke Grada Siska i proraðunskih korisnika
ukljuðenih u sustav lokalne nznice.
Proraðunski korisnici koji su u sustavu lokalne riznice su
1. Dom kulture Kristalna kocka vedrine
2. Narodna knjiZnica i ðitaonica,,Vlado Gotovac"
3. Gradska galenja Striegl
4. Sportsko rekreacijski centar Sisak - SnC Sisak
5. Gradski muzej Sisak

6.
7.
8.
9.

Djeðji vrtió Sisak Stari
Djeðji vrtió Sisak Novi
Osnovna Skola Braóa Bobetko
Osnovna Skola Braóa Ribar
10. Osnovna Skola Budaðevo - Topolovac - Gu5óe
11. Osnovna Skola 22.lipnja
12. Osnovna Skola Galdovo
13. Osnovna Skola Ivana Kukuljevióa
14. Osnovna Skola Ivana Antolðióa Komarevo
15. Osnovna Skola Sela
16. Osnovna Skola Viktorovac
17. Javna vatrogasna postrojba Grada Siska

PR'RAð'NA

rI'
'TRUKTURA

ðhnak 4.
Proraðun se sastoji od Opóeg i Posebnog dijela.
Opói dio Proraðuna ðini Raðun prihoda i rashoda i Raðun financiranja.
Posebni dio Proraðunasadrùiplan rashodaiizdatakaproraðunskih korisnikaiskazanpo wstama
i izvoima financiranja rasporedenih u programe koji se sastoje od akti'ynosti i projekata.
U Raðunu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, i to
prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi
za nab avu nefinancij ske imovine.
Prihodi poslovanja su: prihodi od poreza, pomoói iz inozemstva i od subjekta unutar opóeg
proraðuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruZenih usluga i prihodi
od donacija,kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.
Rashodi poslovanja su: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi,
subvencije, pomoói dane u inozemstvo i unutar opóeg proraðuna, naknade gradanima i
kuóanstvima ma temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi.
Rashodi za núavt nefinancijske imovine su: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine, rashodi zanabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodafna ulaganja na
nefinancijskoj imovini.
U Raðunu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduùivanja te izdaci
financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
Proraðun je konsolidirani proraðun
proraðunskih korisnika Grada.

i

sadrZi sve prihode, primitke

i

rashode

i

za

izdatke Grada i

III. PLANIRANJE I IZVRSAVANJE PRORACUNA
ðhnak

5.

Zaplanirarle i izvr5avanje Proraðuna u cjelini odgovornaje gradonaöelnica.
Proðelnici Tijela Gradske uprave te öelnici pravnih osoba koje su korisnici Proraðuna,
odgovorni su za planiranje i izvr5avanje svoga dijela Proraðuna.

Odgovornost
odgovornost
proraðunskih
proraðunskih

zaiz¡¡ríavanje Proraðuna u smislu odredbe stavka 2. ovoga ðlanka podrazumijeva
za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavarye naloga za plaó,arye na teret
sredstava te za utvrdivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist
sredstava.

Proðelnici tijela gradske uprave i ðelnici pravnih osoba koji su korisnici Proraðuna odgovorni
suzazakonito, svrhovito, uðinkovito i ekonomiðno raspolaganje proraöunskim sredstvima.
Proðelnici tijela gradske uprave duZni su nadzirati poslovanje i namjensko kori5tenje
proraðunskih sredstava kod proraðunskog korisnik a za kojeg je proraðunski nadleZan.
Proðelnici Tijela Gradske uprave i ðelnici pravnih osoba koji su korisnici Proraðuna moraju
sredstva osigurana u Proraðunu koristiti za utvrdene namjene Stedljivo i racionalno.
Sredstva Proraöuna mogu se koristiti samo za namjene
Posebnom dijelu proraöuna.

i

do visine planiranih rashoda u

Korisnici Proraðuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevquplaóanje u sljedeóim
godinama uz suglasnost gradonaðelnice.
Gradonaõelnica óe za svaku preuzetu obvezu koja zahtijeva plaóanje

u sljedeóim godinama

donijeti posebnu Odluku.
Clanak 6.
Ako se u tijeku imrÉavarya Proraðuna utwdi da proraðunska sredstva nisu pravilno kori5tena,
korisnik sredstava je duùanvratiti primljena sredstava.
Odluku o powatu sredstava, po prijedlogu proðelnika nadleZnog tijela gradske uprave, donosi
gradonaðelnica.

Clanak 7.
ðelnici pravnih osoba odgovorni sn za prikupljanje
proraðunskih sredstava i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda u okviru svojih nadleZnosti
Proöelnici tijela gradske uprave

i

na raðunu Proraðuna.

ðtanak 8.
Upravni odjel zaproraðun i financije obvezan je u roku od osam dana od dono5enja Proraðuna
izvijestiti sve upravne odjele o odobrenim sredstvima u proraöunu, a upravni odjeli obvezni su
u roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proraðunskih sredstava zakoje su odredeni
kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proraðuna.
Proraðunski korisnici duini su nadleZnom odjelu i Odjelu zaproraóun i financije u roku od l5
dana od primitka obavijesti iz 1. stavka ovog ðlanka dostaviti svoje financijske planove
uskladene s odobrenim sredstvima u Proraöunu, a najkasnije do 31. prosinca tekuóe godine
uskladeni fi nancij ski plan za slj edeóu proraõunsku godinu.

Clanak 9.
Proraðun se izvr5ava od 01. sijeðnja do 31. prosinca 2022. godine.

ðhnak 10.
Proraðun Grada Siska planira se i izvr5ava þ,roz sustav lokalne nznice putem jedinstvenog
novöanog raðuna preko kojega se obavljaju sve financijske transakcije Proraðuna pri ðemu
proraðunski korisnici nemaju svoje novöane raðune.
Sva plaóanja unutar lokalne nznice prema dobavljaöima proraöunskih korisnika izvr5avaju se
izravno, temeljem zahtjeva proraðunskih korisnika putem jedinstvenog raðuna.

Proraðunskim korisnicima sredstva se doznaðuju putem lokalne nznice proraðuna iskljuðivo na
temelju pisanog dokumenta (zahtjeva) iz kojeg je vidljivo:
- daje namjena odobrena u proraðunu
- daje iznos nastale obvezeu visini odobrenog iznosa
- da je obveza likvidirana od nadleZne osobe.

Clanak L1.
podmirivanju
Prednost u
rashodalizdatakaimaju rashodilizdaci zaotplatu duga i pokrióe danih
jamstava, zatim financiranj e rada Tijela Gradske uprave i proraðunskih korisnika, rashodi za
provodenje socijalnog programa, financiranje kapitalnih izdataka i ostalih rashoda utvrdenih
zakonom, ovisno o moguónostima proraðuna.
Otplata glavnica i kamata, te jamstava mogu se izvr5avatiiznad planiranih iznosa.

IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORACUIq,{
ðlanak 12.
Svaki rashod i izdatakiz proraðuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje obvezaplaóarya.
Proðelnici Tijela Gradske uprave i ðelnici pravnih osoba proraðunskih korisnika, odnosno osobe
na koju je to pravo preneseno, moraju prije isplate provjeriti i potwditi potpisom pravni temelj
i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave uz oznaku razdlela, programa,
aktivnosti/proj ekta i ekonomske klasifikacij e.

Nalog za isplatu iz Proraðuna s oznakom stavke Proraðuna ovjerava proðelnik nadleZnog tijela
gradske uprave.

U sluöaju da tijekom proraöunske godine raspoloZiva novðana sredstva na raðunu Proraðuna ne
budu dostatna za podmirenje dospjelih obveza, gradonaõelnica moZe donijeti odluku o
pri oritetim a plaó,ary a.

ðlanak

13.

Gradonaðelnica utvrduje visinu bruto polazne osnovice za obraðunplaóa zaposlenika gradske
uprave.

Clanak L4.
Postupci javne nabave robe, radova ili usluga moraju se provoditi sukladno vaùeóem Zakonu
o javnoj nabavi, podzakonskim propisima koji reguliraju postupke javne nabave, te vaùeóem
Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave. Grad Sisak i proraðunski korisnici mogu

zqedniðkoj provedbi odredenih postupaka javne nabave sukladno odredbama
javnoj
Zakona o
nabavi, a temeljem zakljuðka gradonaðelnice.

se sporazumj eti o

Proraðunski korisnici, postupke javne nabave koji nisu obuhvaóeni zajedniðkom nabavom
provode samostalno sukladno svojim planovima nabave, pndrùavajuói se zakonskih i
podzakonskih propisa koji reguliraju postupke javne nabave, te intemih akata kojim se ureduje
javnanabava.

ðhnak 15.
Pogre5no ili vi5e uplaóeni prihodi u Proraðun, vraóaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a
temeljem zahtjevauplatitelja i dokaza o pogre5no ili vi5e uplaóenom prihodu.
Naredbu za povrat pogreSno ili vi5e uplaóenih prihoda donosi Upravni odjel za proraðun i
financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje proöelnik Upravnog odjela u ðijoj
nadleZnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

v'

PLACANJE

PREDUJMA

ðhnak 16.
Plaóanje predujma moguóe je samo iznimno uz suglasnost gradonaðelnice.
Iznimno, bez suglasnosti se mogu platiti obveze preuzete po ugovorima za projekte koji
sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

se

VI. URAVNOTE¿ENJE PRORAðUN¡, I PRERASPODJELA SREDSTAVA
ÕIanak 17.
Gradonaðelnica moùe odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i izmedu
pojedinih razdlela na prijedlog proðelnika upravnog odjela, uz prethodno pribavljeno mi5ljenje
Upravnog odjela za prorcóun i financije.
Preraspodjela se moùe izvr5iti najvi5e do
umanjuje.

5o/o

rashoda

i

izdataka na proraðunskoj stavci koja se

Iznimno od stavka 2. ovogðlanka, preraspodjela sredstavamoùe se izvr5iti najvi5e do 15% ako
se time osigurava poveóanje sredstava vlastitog uðe5óa planiranih u Proraðunu za frnancirarye
projekata koji se sufinanciraju iz sredstava EU, uz prethodno odobrenje gradonaðelnice.
O izvr5enim preraspodjelama u smislu stavka 2. ovogðlanka gradonaðelnica izvje5tava Gradsko
vijeóe prilikom podno5enja Polugodi5njeg i Godi5njeg izvje5taja o izvrðenju Proraðuna.

Clanak 18.
Ako se u tijeku proraöunske godine zbog nastanka novih obvezazaPrcraöunili zbogpromjena
gospodarskih kretanja poveóaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proraðuna,
gradonaðelnica moZe obustaviti ízvríavarye pojedinih rashoda ili izdataka najvi5e 45 dana.
Sukladno izmjenama i dopunama Proraðuna, proraðunski i krajnji korisnici obvezni su
izmljeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku od 15 dana od stupanja
na snagu izmjena i dopuna Proraðuna i o tome izvijestiti nadleZni Upravni odjel.

Proraðunski korisnici svoje financijske planove mogu mijenjati iskljuðivo na naðin da su uvijek
uskladeni s Proraðunom Grada, telzmjenama i dopunama ProraðunaGrada
Gradonaðelnica donosi privremene mjere obustave. Ako se za vnjeme provodenja mjera
priwemene obustave ízvríavanja Proraðuna, Proraðun ne moZe uravnoteZiti, gtadonaðelnica
mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za priwemenu obustavu izvrÉavanja
Proraðuna predloZiti iznjene i dopune Proraðuna kojima se ponovno uravnoteZuju prihodi i
primici odnosno rashodi iizdaci Proraðuna.

VII. NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI
Clanak 1,9.
prihodi
primici
i
Proraðuna
odredeni
ðlankom 48. stavkom
Namjenski
uplaóuju se u Proraöun.

I.

Zakona o proraöunu

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskoriðteni u prethodnoj godini prenose se u Proraðvn za
tekuóu proraðunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi

i

primici uplaóeni u niZem opsegu nego

Sto

je to iskazano u

Proraðunu, proraðunski korisnik moùepreuzetiiplaóati obveze samo u visini stvarno uplaóenih,
odnosno raspoloZivih sredstava.
Uplaóeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvr5avati iznad
iznosautvrdenih u proraðunu, a do visine uplaóenih, odnosno prenesenih sredstava.

NadleZni upravni odjeli Grada Siska nadziru ostvarenje
proraðunskih korisnika i trgovaðkih druStava.

i

tro5enje svih prihoda svojih

ðlanak 20.
Prikupljena sredstva komunalne naknade koja se ne utro5e Progtamom odrùavanjakomunalne
infrastrukture mogu se koristiti i za ftnanciranje gradenja i odrZavanja objekata predðkolskog,
Skolskog, zdravstvenog i socijalnog sadräaja, javnih gradevina sportske i kulturne namjene,
poboljSanja energetske uðinkovitosti zgrada u vlasni5tvu Grada te financiranje redovne
dj el atnosti vatro gastva.

vIIr' *ASTITT PRIH'Dt
alanak 21.
Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na trZi5tu i u
uvjetima temeljem koji su vlastiti prihodi i ostvareni.
Vlastiti prihodi koji se ostvare u iznosu veóem od potrebnogza podmirenje rashoda koji su
nastali obavljanjem vlastite djelatnosti, mogu se koristiti za podmfuenje rashoda proraðunskih
korisnika.
Proraðunski korisnici su obvezni prilikom davanja zahtjeva kroz sustav lokalne nznice za
pojedine aktivnosti i projekte iz svojeg djelokruga rada prioritetno teretiti izvor ostvarenih
vlastitih i namjenskih prihoda, a tek nakon togaizvor opóih i drugih prihoda Grada.
Rashodi planirani za ftnancirarye iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka mogu se
izvríavati do visine ostvarenih odnosno prenesenih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Uplaóeni i preneseni, a neplanirani vlastiti i namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema
naknadno utvrdenim aktivnostima i/ili projektima u proraðunu do visine uplaóenih, odnosno
prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost nadleZnog upravnog tijela, Upravnog odlela za
proraðun i financije i odobrenje gradonaðelnice.

Proraðunski nadleina tijela gradske uprave nadziru ostvarenje
ovoga ölanka.

rx' PR'RACUNSKÄ

i

tro5enje prihoda iz stavka

1.

,LLI''A
ë'"nak22.

Visina sredstava proraöunske zalihe Proraðuna Grada Siska 2a2022. godinu iznosi 300.000,00
kn i koristit óe se u skladu sa ðlankom 56. Zakona o proraðunu.
sredstava proraðunske zalihe odluðuje gradonaöelnica svojom odlukom, a
neutro5ena i nenamjenski utro5ena sredstva korisnik je duùanvratiti u Proraðun.

O kori5tenju

Gradonaðelnica izvje5tava Gradsko vijeóe prilikom podno5enja Polugodi5njeg
izvjeítaja o izw5enju proraðuna o kori5tenju proraðunske zallhe.

i

Godi5njeg

Sredstva proraõunske zallhe ne mogu se koristiti zapozqmljivanje.

X.IZVJESTAVANJE

ðhnak 23.
Polugodi5nji izvjestaj o izwsenju proraðuna dostavlja se grcdonaðelnici do 5. rujna tekuÓe
godine.
Gradonaõelnica podnosi Gradskom vijeóu na dono5enje Polugodiðnji izvje5taj o izvr5enju
proraðuna do 15. rujna tekuóe godine.
Godi5nji izvjestaj o izvrðenju proraðuna dostavlja se gradonaðelnici do 1. svibnja tekuóe godine
za prethodnu godinu. Gradonaöelnica podnosi Gradskom vijeóu GodiSnji izvjeStaj o izvr5enju
proraðuna do 1. lipnja tekuóe godine za prethodnu godinu.
Gradonaðelnica Godi5nji izvje5taj o izvr5enju proraðuna dostavlja Ministarstvu financija
Republike Hrvatske i DrZavnom uredu zarevizrluu roku 15 dana nakon Sto ga usvoji Gradsko
vijeóe.

i financije dostaviti
u
rokovima utvrdenim
odjela
proraðun
anarczini
izvjeÉé,ao
izvrðavanju
i
Godi5nja
Polugodi5nja
Upravni odjeli duZni su na zahflev Upravnog odjela za proraóun
u zahtjevu.
Proraðunski i izvanproraðunski korisnici Proraðuna Grada Siska objavljuju godi5nje financijske
izvjeðtaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove
predaje.

XI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM
Ölanak24.
RaspoloZivim novöanim sredstvima na raðunu Proraðuna upravlja gradonaðelnica.
RaspoloZiva novðana sredstva mogu se oroðavati kod poslovne banke po5fujuói naðela
sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oroöavanju donosi gradonaðelmca.
Prihodi od upravljanja raspoloZivim novðanim sredstvima prihodi su Proraðuna.
Novðana sredstva iz stavka 1. ovoga ðlanka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca
2022. godine.

ðlanak 25.
Grad Sisak moùe dati pozajmicu pravnoj osobi u vlasni5tvu Grada i ustanovi ðiji je osnivað
Grad do visine i pod uvjetima koje svojom odlukom utvrdi gradonaöelnica. Tako odobrena
pozajmicamora biti vraóenau Proraðun Grada do 31. prosinca 2022. godine.
ðlanak 26.
osiguranj
aplaóanja
kojima
se
stvaraju obveze na teret Proraðuna priprema Upravni
Instrumente
odjel zaproraðun i financije, a potpisuje gradonaðelnica.
NadleZni upravni odjeli duZni su preuzeti instrumente osiguranja plaóanja, dostaviti ih
Upravnom odjelu za proraóttn i financije, po potrebi ih aktivirati te vratiti nakon izvr5enja
ugovornih i ostalih obveza, a o navedenim aktivnostima úùna su dokumentirano obavijestiti
Upravni odjel zaproraðun i financije u roku 20 dana od isteka svakog polugodi5ta.
Upravni odlel za proraðun i financije u obvezi je provesti zaprimljene promjene u evidenciji
izdanlh i primljenih instrumenata osiguranj a plaóanja u izvanbilanðnoj evidenciji.

Ölanak27.
(reprogram)
duga Gradu, otpis ili djelomiöan oþis
Odgoda plaó,an1a i obroðna otplata
potraùivanja Gradate prodaja potraùivanja Grada, odreduje se i provodi na naðin i pod uvjetima
utvrdenim propisima.

ðhnak 28.
Odluku o kupnji dionica ili udjela trgovaðkog druStva, ako su zatenanjene osigurana sredstva
u Proraðunu i ako se time Stiti javni interes, odnosno interes Grada, donosi Gradsko vijeóe.

Odluku o stjecanju udjela ili poveóanju temeljnog kapitala trgovaðkog druStva u vlasniStvu
Grada Siska, ako su za te namjene osigurana sredstva u Proraðunu Grada Siska, donosi
gradonaðelnica, ukoliko njihova pojedinaðna vrijednost ne prelazi 0,5o/o izvornih prihoda
proraðuna.

Odluku o prodaji dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, odluku o tome donosi Gradsko
vijeóe, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonima.
Ostvarena sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine mogu se koristiti samo za
kapitalne rashode, zaulaganje u dionice i udjele trgovaðkih druStava te za otplate glavnice na
temelju dugoroðno g zaduùiv anja Grada.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica i udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu
glavnice duga ili zanúavtimovine Grada.

XII. UPRAYLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
ðlanak29.
Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada podrazumijeva njeno kori5tenje,
odriav anje i davanj e u zakup.
Upravni odjeli Grada upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju
za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada sukladno opóim aktima grada, brigom dobrog
gospodara, te vode popis o toj imovini u skladu sa zakonom.
Sredstva za odrùavanje
rashodima poslovanja.

i

osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u

Clanak 30.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom
odjelu za proraóun i financije.
Proöelnici upravnih odjela duZni su dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini
kojom upravljaju u Upravni odjelzaproraðun i financije.

ðhnak 31.
Kada se sredstva Proraðuna koriste zaulaganjau nefinancijsku imovinu trgovaðkog druStva u
veóinskom vlasni5tvu Grada, tada se pitanje vlasni5tva nefinancijske imovine regulira
ugovorom.

XIII. ZADUZIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
ðhnak 32.
Grad se moùe dugoroðno zaduùivafi samo zainvesticije koja se financiraju iz proraðuna, a koju
potvrdi Gradsko vijeóe.

o

zaduùivanju donosi Gradsko vijeóe uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a
ukupna godi5nja obveza Grada moäe iznositi najvi5e do 20%o ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zaduZuje. Pod ostvarenim prihodima podrazumijevaju se ostvareni
prihodi Grada umanjeni za pnhode: od domaóih i stranih pomoói i donacija, iz posebnih
ugovora i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoói izravnanja za
financiranje decentraliziranih funkcija.

Odluku

U iznos ukupne godi5nje obveze Grada po zaduävanju ukljuðen je iznos godi5njeg anuiteta po
kreditima, kao i obveze po danim jamstvima i suglasnostima, te dospjele nepodmirene obveze
iz prethodnih godina.

ðhnak 33.
Grad Sisak moùe se kratkoroóno zadutiti najduZe do 12 mjeseci, bez moguónosti daljnjeg
reprograma ili zatvaranja postojeóih obveza po kratkoroðnim kreditima ili zajmovima
uzimanjem novih kratkoroönih kredita ili zajmova.
Grad Sisak moùe se kratkoroóno zaduùiti samo za premo5óivanje jazanastalogzbograzlióite
dinamike priljeva sredstava i dospijeóa obveza.

ðhnak 34.

Otplata glavnice duga kredita i zajma za 2022. godinu te pripadajuóe kamate u iznosu od
16.618.936 kn u izwsavanju Proraðuna imaju prioritet pred svim ostalim izdacima. Oöekivani
ostatak glavnice po kreditimai zajmovima Grada na kraju godine iznosi do 71.843.554 kn.

ðlanak 35.
Trgovaðka druStva u vlasni5tvu i suvlasni5tvu Grada i ustanove kojima je Grad osnivaö mogu
se dugoroðno zaduùiti samo zainvesticijske projekte uz suglasnost Gradskog vijeóa. Zahtjev se
podnosi u pisanom obliku i mora sadrZavati: namjenu kredita, naziv kreditora i uvjete
kreditiranja s planom otplate.

U opseg moguóeg zaduùivanja

Grada ukljuðuju se

i

dane suglasnosti

iz

ólarfrra 90. stavka 2

Zakona o proraðunu.

je duùano izdanim suglasnostima i otplatama izvijestiti Ministarstvo financija Republike
Hrvatske sukladno odredbama ðlanka 90. stavcima4. i 5. Zakona o proraðunu.
Gradsko vijeóe moùe dati jamstvo trgovaökom druStvu ili ustanovi, ali Grad mora prije
Grad

izdavarya jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.
Sukladno tome Grad Sisak je obvezan izvje5tavati Ministarstvo financijao izdanmjamstvima
i stanju aktivnih jamstava prema odredbama ðlanka 91. stavcima 6. í 7 . Zakona o proraðunu.
Pravne osobe koje su dobile suglasnost ili jamstva Grada u smislu ovog ðlanka, duZne su
kvartalno do 5-og u mjesecu za prethodni kvartal u Upravni odlel za proraðun i financije
dostaviti informacije o stanju zaduZenosti, a ugovor o zadutivanju u roku tri dana od dana
potpisivanja.

ðlanak 36.
Ako su sredstva proraðuna kori5tena za otplatu zqmova i drugih obveza zakoje je proraöun
dao jamstvo, gradonaðelnica odmah nakon izvr5enog plaó,anja pokreóe postupak za naplatu
regresnog zahtjeva od glavnog duärika umjesto kojeg je bila plaóena obveza, na temelju
Ugovora o osiguranju potraZivanja.

XIV. UNUTARNJI NADZORO FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA
ðlanak 37.
Grad ima pravo i obvezu kontrole financijskog, matenjalnog i raðunovodstvenog poslovanja
svojih proraðunskih korisnika.
Upravni odjeli za korisnike iz svoje nadleZnosti i unutarnj arevizija obavljaju kontrolu i naðzor
kori5tenja proraðunskih sredstava,upozoravaju na nepravilnosti i neuskladenost sa zakonskim
i drugim propisima.

Korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvje5óa koja

se od

njih zatraLe.

Ako se prilikom vrðenja kontrole utvrdi da su sredstva bila kori5tena protivno Zakonu ili

Proraðunu, izvijestiti óe se gradonaöelnica i poduzeti mjere da se nadoknade tako utro5ena
sredstva ili óe se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila
nenamjenski utroSena.

i

Kontrolu zakonitog namjenskog kori5tenja proraðunskih sredstava kod proraðunskog
korisnika gradskog proraðuna i kod krajnjih korisnika obavljaju osobe koje odredi proðelnik
nadleZnog upravnog tijela odnosno radna skupina koju imenuje gradonaðelnica.

xv. zAvRS¡qn ooRElnn
ðtanak 38.
Ova Odluka objaviti óe se u "SluZbenom glasniku Sisaðko-moslavaðke Zupanije",
snagu 01. sijeðnja 2022. godine.
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