OBRAZLOŽENJE
uz prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017.godinu
Člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine br.87/08,136/12,15/15)
propisano je da se uz proračun JLS donosi i odluka o izvršavanju proračuna. Navedenom
odredbom propisano je da se odlukom uređuju posebnosti u izvršavanju proračuna,
omogućava izvršavanja proračuna u godini za koju je proračun donesen, kao i druga pitanja
od značaja za izvršavanje proračuna.
Prijedlog ove Odluke temelji se na Zakonu i njome se utvrđuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka, njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava,
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika,
ovlasti Gradonačelnika te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.
Prijedlog Odluke u bitnome se ne razlikuje u odnosu na Odluku o izvršavanju
Proračuna za 2016. godinu
Uputama za izradu Proračuna JLP(R)S koje je dana 14.kolovoza 2015. donijelo
Ministarstvo financija RH predviđeno je da se vlastiti prihodi proračunskih korisnika moraju
iskazivati u Proračunu JLS, neovisno da li proračunski korisnici imaju obvezu uplaćivanja istih
u Proračun Grada.
Pored toga, navedenim Uputama, a prema sugestijama Državne revizije, uključivanje
vlastitih prihoda proračunskih korisnika u Proračun je prijelazno rješenje do uvođenja riznice
odnosno poslovanja svih proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa.
Proračunski korisnici Grada Krka, a to su :
- Gradska knjižnica
- Centar za kulturu
- Dječji vrtić
- Javna vatrogasna postrojba
i dalje posluju preko svojih žiro računa i nemaju obvezu uplate vlastitih sredstava u Proračun
Grada, ali imaju obvezu redovitog izvještavanja o ostvarenju vlastitih prihoda i rashoda koji
se iz istih financiraju, a koji će biti uključeni u Proračun Grada. O načinu izvještavanja
proračunskim korisnicima dostavljene su Upute, koje su i objavljene i na internetskoj stranici
grada Krka www.grad-krk.hr
Predlaže se Gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji predloženu Odluku o
izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
U Krku, studeni 2016.
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