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Na temelju ölanka 97. Poslovnika Zupanijske skup5tine Primorsko-
goranske Zupanije (,,Slu2bene novine" broj 26109, 16113 i 25113-proði5óeni tekst), u
prilogu upuóujem Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvréavanju Proraëuna
PrimorskÈgoranske âupanije za 2019. godinu.

Predsjednik
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Zupanijska skupðtina
Primorsko-goranske Zupanije

n/r predsjednika Erika Fabijaniéa

Na temelju ölanka 96. Poslovnika Zupanijske skupðtine Primorsko-goranske
Zupanije (,,SluZbene novine" broj 26109, 16113 i 25113-proöiðóeni tekst) upuóujem
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvréavanju Proraëuna Primorskugoranske
Ëupanije za 2019. godinu.

Za svojeg predstavnika, koji óe sudjelovati u radu Zupanijske skupðtine
Primorsko-goranske Zupanije i njenih radnih tijela, odredujem Kreéimira Parata,
proðelnika Upravnog odjela za proraöun, financije i nabavu.

Zupa

dipl.ing.



I. PRAVNI OSNOV
Ölankom 14. Zakona o proraöunu (,,Narodne novine" broj 87108, 136112, 15115

- u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se uz Proraöun za narednu godinu, donosi
na drZavnqraziniZakon o izvröavanju drZavnog proraöuna Republike Hrvatske, a na
razini jedinice lokalne i podruöne (regionalne) samouprave, odluka o izvr5avanju
proraöuna jedinice.

Ölankom 52. toökom 3. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene

novine" broj 23109 , 9113 i 25113-proöiöóeni tekst, 5/18 i 8/18-proöi5óeni tekst) utvrdeno
je da Zupan utvrduje Pr'rjedlog odluke o izvr5avanju Proraöuna, dok je ölankom 28.
toökom 5. Statuta propisano da Zupanijska skupötina donosi Odluku o izvrðavanju
Proraöuna.

II. OBRAZLOZENJE
Ölankom 14. Zakona utvrdeno je da se uz proraöun jedinica lokalne i podruðne

(regionalne) samouprave donosi odluka o izvrðavanju proraöuna, kojom se ureduje
struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proraöuna i njegovo izvröavanje,
opseg zaduäivanja i jamstava jedinice lokalne i podruöne (regionalne) samouprave,
upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proraöunskih sredstava, pojedine ovlasti predstavniökog i izvrðnog tijela u

izvr5avanju proraöuna za pqedinu godinu, te druga pitanja u izvr5avanju proraöuna.
Ölankom 56. Zakona odredeno je da se proraöunom utvrduju sredstva

proraðunske zalihe koje se koriste za nepredvidene namjene zakqe u proraöunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaåe da za njih nisu
utvrdena dovoljna sredstva jer ih prilikom planiranja proraöuna nije bilo moguóe
predvidjeti. Navedeno se odnosi na financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloðkih nesreóa ili izvanrednih
dogadaja i ostalih nepredvidivih nesreóa, te za druge nepredvidene rashode tijekom
godine. Sredstva proraðunske zalihe mogu iznositi najvi5e 0,50 posto planiranih
proraöunskih prihodabez primitaka, a o visini sredstava proraöunske zalihe utvrduje
se odlukom o izvröavanju proraöuna.

Ölankom 18. Odluke o izvr5avanju Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije za
2019. godinu (,,SluZbene novine" broj 41118, 14119) utvrdena je visina proraöunske
zalihe Primorsko-goranske Zupanije u visini od 1.500.000,00 kuna, a koristit óe se za
zakonski utvrdene namjene. O koriðtenju iste odluöuje äupan.

Kako se do sredine rujna nisu iskazale znaöajnije potrebe za sredstvima
proraðunske zalihe, prema procjeni zazadnji kvartal 2019. godine dostatno je osigurati
1.000.000,00 kn na ime proraðunske zalihe. Zbog navedenog je potrebno izmijeniti
ölanak 18. Odluke o izvröavanju Proraöuna Primorsko-goranske Zupanije kao i

utvrdenu visinu proraöunske zalihe od 1.500.000,00 kn smanjiti i utvrditi u novoj visini
od 1.000.000,00 kuna.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ODLUKE
Za provodenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proraöunu

Primorsko-goranske Zupan ije.



IV. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA
Dana 14. listopada 2019. godine Zupan Primorsko-goranske Zupanije utvrdio je

Prijedlog odluke, te predlaZe Zupanijskoj skupötini da donese zakljuöak u tekstu kako
slijedi

Na temelju ölanka 14. stavka 1. Zakona o proraðunu (,,Narodne novine" broj
87108, 136112, 15115), ölanka 28. toöke 5. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,,SluZbene novine" broj 23109, 9113, 25113-proðiöóeni tekst, 5118 i 8/18-prociöóeni
tekst) i ölanka 84. Poslovnika Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske Zupanije
(,,SluZbene novine" broj 26109, 16113 i 25113-proöiðóeni tekst), Zupanijska skupötina
Primorsko-goranske Zupanije na _. sjednici 2019. godine, donijela je

Zakljuéak

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izvr5avanju Proraöuna Primorsko-
goranske Zupanije 2a2019. godinu.

(Odluka je sastavni dio ovog Zakljuöka)



Na temelju ölanka 14. stavka 1. Zakona o proraöunu (,,Narodne novine" broj
87108, 136112, 15115), ölanka 28. toöke 5. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,,SluZbene novine" broj 23109, 9113,25113-proöiöóeni tekst, 5118 i 8/18-proöiðóeni
tekst) i ölanka 84. Poslovnika Zupanijske skupðtine Primorsko-goranske Zupanije
(,,SluZbene novine" broj 26109, 16113 i 25113-proöi5óeni tekst), Zupanijska skupötina
Primorsko-goranske Zupanije na _. sjednici 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvrËavanju Proraðuna Pr¡morsko-goranske

Zupanije za 2019. godinu

Ölanak l.
U Odluci o izvr5avanju Proraöuna Primorsko-goranske Zupanijeza2Ol9. godinu

(,,SluZbene novine" brq 41118 i 14119 ), ölanak 18. stavak 1 ., mijenja se i glasi:

,, Proraöunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koristit óe
se za zakonski utvrdene namjene."

Glanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u ,,SluZbenim

novinama Primorsko-goranske Zupanije".
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IV. ZAVRSNA ODREDBA

ðlanak 5.

Ovaj Proraðun objavit óe se u "SluZbenim novinama Pri-
morsko-goranske Zupanije<, a stupa na snagu 01. sijeðnja
2019. godine.

K LASA: 02 I -04/1 8-01 /1 0
U R. B ROJ : 2 I 70/1 -0 I -0 I /4- I I -1 4
Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANUA
Zupanijska skup5tina

Predsjednik
Erik Fabijanié

216.
Na temelju ðlanka 14. stavka 1. Zakorta o proraõunu

(>Narodne novine< broj 87/08, 136112 I 15/15), ðlanka 28.
toðke 5. Statuta Primorsko-goranske Zupanije Zupanije
(>SluZbene novine. broj 23109, 9113, 25173- proðiõóeni
t_ekst, 5/18 i 8/18 - proði5óen tekst) i ðlanka 84. Poslovnika
Zupanijske skup5tine Primorsko-goranske Zupanije (>Slu-
Zbene novine< broj 26109, 76113 i 25l13-proði5óeni tekst),
Zupanijska skupðtina Primorsko-goranske Zupanije na 17.
sjednici od 13. prosinca 201.8. godine, donijela je

ODLUKU
oizvrðavanju*-.""îäiin:i;"utr¡;-srt"nskeãupanije

I. Opóe odredbe

Clanak 1.

Ovom Odlukom urecluje se struktura Proraðuna Primor-
sko-goranske Zupanije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:
Proraðun), njegovo izvrðavanje, upravljanje financijskom i
nefinancijskom imo¡inom Primorsko-goranske Zupanije
(u daljnjem tekstu: Zupanija). opseg zaduùivanja i jamstva,
kori5tenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika
proraðunskih sredstava, ovlasti Zupana u izvrðavanju Pro-
raðuna, te druga pitanja u svezi s izvrSavanjem Proraðuna.

ðlanak 2.

Korisnici Proraðuna u smislu ove Odluke jesu:
1. proraõunski korisnici:

1.1. Zupanijska upravna tljela,
1.2. ustanove kojima je Zupanija osnivað i koje su

uvr5tene u Registar proraðunskih i izvanprora-
ðunskih korisnika (>Narodne novine< broj 51/
18),

2. izvanproîaðunski korisnik - Zupanijska uprava za
ceste Primorsko-goranske Zupanije (uvr5tena u Regi-
star proraðunskih i izvanproraðunskih korisnika),

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Zupanija
osnivað, a koje nisu uvrStene u Registar proraðunskih
i izvanproraðunskih korisnika,

4. trgovaðka druðtva i druge pravne osobe u kojima je
Zupanija veóinski vlasnik ili ima odluðujuói utjecaj
na upravljanje,

5. ostali korisnici Proraðuna su pravne osobe (edinice
lokalne samouprave, ustanove i udruge gradana) i
fiziõke osobe kojima se osiguravaju proraðunska sred-
stva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proraðuna iz stavka L. toðke 1.. 2., I 4. ovog
ðlanka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o prora-

õunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih
planova, upravljanje novðanim sredstvima, zadrùivanje i
davanje jamstva, izvje5tavanje, te nadzor nad poslovanjem
i koriðtenjem proraðunskih sredstava, a proraðunski i
izvanproraðunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o
proraðunskom raðunovodstvu.

Korisnici Proraðuna iz stavka 1. toðke 3., ovoga ðlanka
primjenjuju odredbe Zakorta o proraðunu i ove Odluke
koje se odnose na zaduùivanje i davanje jamstva, te nadzor
nad poslovanjem i koriStenjem proraðunskih sredstava.

Izvod iz Registra proraðunskih i izvanproraðunskih
korisnika za Primorsko-goransku Zupaniju sastavni je dio
ove Odluke i ne objavljuje se u >SluZbenim novinama Pri-
morsko-goranske Zupanije".

II. Struktura Proraðuna

ðlanak 3.

Proraðun se sastoji od Opóeg i Posebnog dijela, te Plana
razvojnih programa.

Opói dio Proraðuna ðine Raðun prihoda i rashoda, te
Raðun financiranja.

U Raðunu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslova-
nja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi
poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Raðunu financiranja iskazani su primici od financijske
imovine r zaduävanja, te izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova.

Posebni dio Proraðuna sastoji se od plana rashoda i izda-
taka proraðunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspore-
denih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrZi ciljeve i prioritete raz-
voja Zupanije povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom Proraðuna.

III. Planiranje i izvrðavanje Proraõuna

Clanak 4.

Za planiranje i izvrSavanje Proraðuna u cjelini, odgovo-
ran je Zupan.

Siedstvã za financiranje javnih rashoda ùupanije u201,9.
godini rasporecfena su prema organizacijskoj klasifikaciji
(razdjeli i glave), pri ðemu su upravna tijela odreetena za
nositelje sredstava za .svoje. programe te za programe. pro-
raðunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Ztpa-
nije.

Proraõunski korisnici nositelji su sredstava za proçrame
financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primi=
taka.

ðlanak 5.

Upravni odjel za proraðun, financije i nabavu obvezan je
u roku od osam dana od dana donoðenja Proraðuna, izvije-
stiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Prora-
ðunu za 2019. godinu, a upravna tijela obvezna su u dalj-
njem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike pro-
raõunskih sredstava.

Ölanak 6.

Korisnici Proraðuna iz ðlanka 2., stavka L. toðke 1.2.,2.,
3. i 4. ove Odluke duZni su najkasnije do 15. sijeðnja2019.
godine dostaviti nadleZnim upravnim tijelima svoje finan-
cijske planove 2019. godinu usklacfene s odobrenim sred-
stvima u Proraðunu.

Korisnici Proraðuna iz stavka 1. ovog ðlanka duZni su
svoje financijske planove razraditi po tromjeseõjima u
skladu s planiranim dospijeóem obveza koje su Temelj za
dodjelu proraðunskih sredstava.



Stranica 6684 - broi 41 SLUZBENE NOVINE Petak, 14. prosinca 2018.

ovim ðlankom proraðunski korisnici
ukljuðiti u financijski plan u godini u
Jeva.

Korisnicima iz stavka 1. ovog ðlanka koji ne dostave
navedene planove proraõunski nadleZnim upravnim tije-
lima neóe se odobriti koriðtenje proraðunskih sredstava iz
vlastitih izvora Lupanrje.

ðlanak 7.

Proraöunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret
tekuóe godine samo za namjene i do visine utvrdene finan-
cijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim
propisima utvrtleni uvjeti.

Proraðunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovo-
rima koji zahtijevaju plaóanje u sljedeóim godinama, neo-
visno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Ztpana.

Ograniðenje iz stavka l. i2. ovog ðlanka ne primjenjuje
se na obveza prevzete na temelju metïunarodnih spora-
zuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske
un!e.

Plaóanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga ðlanka daje
proðefnik Upravnog odjelaza proraðun, financije i nabavu.

Õlanak 11.

Rashodi i izdaci Proraðuna koji se financiraju iz namjen-
skih prihoda i primitaka izvrðavat óe se do iznosa naplaóe-
nih prihoda i primitaka, odnosno raspoloZivih sredstava za
te namjene.

Uplaóeni i preneseni, a manje planirani namjenski pri-
mici od zadrùwanja mogu se izvrðavati iznad iznosa utvrtle-
nih u Proraðunu, a do visine uplaóenih, odnosno prenese-
nih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela
za proraðun, financije i nabavu.

Uplaéeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i
primici od zaduZivanja mogu se koristiti prema naknadno
utvrclenim aktivnostima i/ili projektima u Proraðunu uz
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proraðun, finan-
cije i nabavu.

Iznimno od stavka 1. ovog ðlanka, Zupan moZe odluðiti
da se pojedini rashodi i izdací, u sluðaju nepravovremene
naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na
teret opóih prihoda i primitaka, a najviðe do visine planira-
nih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekuóoj
godini, prenose se u sljedeóu proraðunsku godinu.

Clanak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvr5eni do kraja 2018.
godine mogu se prenijeti i izvrðavati u 201,9. godini ako
su ispunjeni osnovni preduvjeti:

o Proraðunska sredstva osigurana u Proraðunu za 2018.
godinu za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju
ostati na kraju 2018. godine neizvr5ena ili izvrðena u
iznosu manjem od planiranog.

¡ Prenesene aktivnosti i proj.ekti mogu se izvrðavati u
2019. godini uz suglasnost Ztpana.

Clanak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvrðeni do kraja 2019.
godine mogu se prenijeti i izvrSavati u 2020. godini ako su
ispunjeni osnovni preduvjeti:

¡ Proraðunska sredstva osigurana u Proraðunu za 2019.
godinu za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju
ostati na kraju 2019. godine neizvrðena ili izvr5ena u
iznosu manjem od planiranog.

o Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvrðavati u
sljedeóoj proraðunskoj godini uz suglasnost Zupana.

ðlanak 14.

Zupan u skladu s odredbama Zakona o proraðunu i
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu pla-
óanja, obroðnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomiðan
otpis potraZivanja, moZe odgoditi plaóanje ili odobriti
obroðnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomiõno otpi-
sati potraZivanja do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Clanak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograniðena visinom prihoda
planiranih u Proraðunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrcteni u Posebnom dijelu
Proraðuna smatraju se najviðim iznosima, pa stvarni
rashodi i izdact za pojedinu proraðunsku stavku ne smiju
biti veói od odobrenih iznosa, osim u sluðaju utvrclenom
u ðlanku 11., stavcima 1.. ,2. i 3. i ðlanku 9., stavcima 4. i
5. ove Odluke.

moraJ
kojoj

u kao obvezu
obveza dospi-

ðlanak 8.

Rukovoditelj proraðunskog korisnika odgovoran je za
planiranje i izvrðavanje svog dijela Proraðuna.

Odgovornost za izvrÉavanje Proraðuna znaði odgovor-
nost za preuzimanje i potvrdivanje obveza, izdavanje
naloga zaplaéanje na teret proraðunskih sredstava, te utvr-
divanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist
proraðunskih sredstava.

Rukovoditelj proraðunskog korisnika odgovoran je za
zakonito, svrhovito i za ekonomiðno raspolaganje prora-
ðunskim sredstvima.

Proðelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati
poslovanje e ploraõunskih sredstava
iz vlastitih korisnika proraðuna za
kojeg je pr

Ako se u tijeku izvr5avanja Proraðuna utvrdi da su sred-
stva Proraðuna nepravilno koriStena, korisnik sredstava je
duZan vratiti primljena sredstva uveóana za kamate po
stopi koju poslovna banka Zupanije primjenjuje na depo-
zite po videnju.

Ölanak 9.

Prihodi 5to ih upravna tijela åupanije ostvare obavlja-
njem djelatnosti, prihodi su Proraðuna i uplaóuju se na
raðun Proraðuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proraðunskih
korisnika planiraju se u Zupanijskom Proraðunu, ali bez
obveze njihove uplate u Proraðun.

Ostvarenje i troðenje vlastitih i namjenskih prihoda i pri-
mitaka iskazuje se u Proraðunu, najmanje na tromjeseðnoj
raztm.

Uplaóeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici
proraðunskih korisnika mogu se izvr5avati iznad iznosa
utvrclenih u financijskom planu korisnika, a do visine upla-
éenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaóeni, a manje planirani vlastiti prihodi proraðunskih
korisnika mogu se izvrðavati iznad iznosa utvrcfenih u
financijskom planu korisnika, a do visine uplaóenih,
odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljaðkog
tijela ustanove.

ðlanak 10.

Pogreðno ili viðe uplaóeni prihodi u Proraðun, vratit óe se
uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentira-
nog zahtjeva.
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Õlanak 16.

Sredstva za rashode poslovanja proraðunskih korisnika
koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Zupanije, Te

sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvr5avaju kao sub-
vencije, pomoói i donacije (transferi ostalim korisnicima),
rasporeiiuje Zupan ukoliko krajnji korisnik nije utvrclen
u Posebnom dijelu Proraöuna, programima javnih potreba
ili drugim aktom Zupanijske skupðtine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1.
ovog ðlanka Zupan moZe izvrðiti po korisniku i namjeni
najviðe do 1.000.000,00 kuna.

Ölanak 17.

Sredstva -za pokroviteljslva rasporeduju Zupanijska
skupStina i Zupan.

ðlanak 18.

Proraðunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.500.000,00
kuna, a koristit ée se za zakonski utvrtlene

o koriðtenju tt'"*î,:"""ïlihe odluðuje
namJene.
Zupan.

Plaóanje predujma moguóe je samo iznimno i na temelju
prethodne suglasnosti Zupana.

Iznimno, proraðunski korisnik moie plaóati predujmom
bez suglasnosti iz stavka 1. ovog ðlanka do iznosa od
2.000,00 kuna te za obveze preuzete po ugovorima za pro-
jekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Ölanak 20.

Proðelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj
za sve isplate na teret proraðunskih sredstava za koje je to
upravno tijelo odredeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaó,anje, odnosno doznake sredstava
moraju biti sukladni internin pravilima o evidenciji ulaznih
raðuna.

Instrumente osiguranja plaóanja, kojima se na teret Pro-
raðuna slvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proraðun,
financije i nabavu, a potpisuje Zupan.

Instrumenti osiguranja plaóanja primljeni od pravnih
osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraZivanja ili
izvodenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu
za proraðun, financije i nabavu ili proraðunski nadleZnom
upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za prora-
ðun, financije i nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osigu-
ranja plaóanþ1odi Upravni odþl za proraõun, fiqancþ i
nabavu.

Clanak 27.
Zakljuðivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedeóim

sluðajevima:
o za sredstva Proraðuna koja se izvr5avaju kao subven-

cije, donacije i pomoói, osim za sredstva dodijeljena
kao nagrade,

o za projekte i aktivnosti iznad zakonskog standarda
koje izvr5avaju proraðunski korisnici koji se financi-
raju iz sredstava za decentralízirane funkcije,

. za sve nabave roba, radova ili usluga, ðija vrijednost
bez PDV-a iznosi 20.000,00 kuna i viðe,

o za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu,
usluge odvjetniStva i sl.), usluge agencije studentskog
servlsa.

Ugovor o kapitalnoj pomoói/donaciji mora sadrZavati
odredbu prema kojoj óe se odobrena sredstva doznaðiti
korisniku tek po predoðenim dokazima o njihovom
namjenskom koriStenju (ugovor s izvoclaðem/dobavljaðem,
preslika raðuna, situacija).

Ugovor o tekuóoj pomoói, donaciji, subvenciji moZe se
izvr5avati bez uvjeta iz stavka 2. ovoga ðlanka, ali je koris-
nik duZan dostaviti izvjeõtaj o utroðenim sredstvima po
dovrðetku projekta, odnosno najkasnije u roku od 60
dana od isteka poslovne godine.

Upravna tijela duZna su jedan primjerak ugovora dosta-
viti Upravnom odjelu za proraðun, financije i nabavu u
roku od osam dana od dana potpisa ugovora.

IV. Upravljanje linancijskom i nelinancijskom imovinom

ÖIanak 22.

RaspoloZivim novðanim sredstvima na raðunu Proraðuna
upravlja Zupan.

Slobodna novðana sredstva Proraðuna mogu se oroõa-
vati kod poslovnih banaka poStujuói naðela sigurnosti i lik-
vidnosti.

Odluku o oroõavanju sredstava donosi Lupan.
Oroðena sredstva, moraju se vratiti u Proraðun do 30.

prosinca 2019. godine.

Ölanak 23.

Zupanijska skupðtina moZe, na prijedlog Zupana, odlu-
õiti o kupnji dionica ili udjela u trgovaðkom dru5tvu ako
su za kupnju osigurana sredstva u Proraðunu i ako se
time

U vlasni-
Stvo anijska
skup se dio-
nice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u
suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapi-
talu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu
imovine Zupanije.

V. Zaduãivanje i davanje jamsfva

Ölanak 24.
tZupanija se moZe zadtävati, davati suglasnosf za zadt-

Zivanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o prora-
ðunu.

Odluku o dugoroðnom zaduZivanju åupani1e, o davanju
suglasnosti za zaduäivanje te o davanju jamstva donosi
Zupanijska skupðtina, a ugovor o jamstvu sklapa Zupan.

Iznimno od stavka 2. ovog ðlanka, odluku o davanju
suglasnosti za zaduùivanje te davanju jamstva najvi5e do
1.000.000,00 kuna moZe donijeti Zupan.:Zupanija i njeni proraðunski korisnici mogu se kratko-
roóno zaduäti najduZe do 12 mjeseci i to samo za premo5-
óivanje jaza nastalog zbog razliöite dinamike priljeva sred-
stava i dospijeóa obveza.

Odluku o kratkoroðnom zgduZivanju Zupanije najvi5e
do 1.000.000,00 kuna donosi Zupan.

Ölanak 25.

iji je osnivað i veóinski
o zaduZiti samo za inve-
skupStine.

U opseg moguóeg zaduùenja Zupanije ukljuðuje se dana
suglasnost za zaduüvanje ustanovi, dok se suglasnost za
zaduüvanje trgovaðkom druðtvu ukljuðuje u sluõajevima
odrecÌenim Zakonom o proraðunu.

Zupanijska uprava za ceste, kao izvanproraðunski koris-
stva samo za investicije uz
Zaúùivanje i dano jam-

te ukljuðuje se u opseg
prije davanja suglasnosti,

potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva financija.
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Zupanija moZe ustanovi i trgovaðkom druðtvu ðiji je
osnivað i veóinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kredit-
nih obveza.

Jamstvo iz stavka 4.. ovoga ðlanka ukljuðuje se u opseg
moguéeg zaduienja Zupanlje, a prije davanja jamstva
potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zadui,enje lili
davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovaõkog dru-
Stva ili ustanove putem proraðunski nadleZnog upravnog
tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proraðun, financije
i nabavu.

Zahtjevu iz stavka 6. ovoga ðlanka pilaiu se obrazloZe-
nje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena
financijska izvjeðóa za prethodnu godinu i prethodno obra-
ðunsko razdoblje, dokaz o zavr5enom postupku odabira
najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditira-
nja, te plan otplate sa svim navedenim troðkovima
(naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja
zahtjeva da pod materijalnom i kriviðnom odgovorno5óu
jaméi za ispravnost dokumentacije.

Ölanak 26.

Ukupna godi5nja obveza Zupanlje moZe iznositi najvi5e
do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u
kojoj se zaduiuje, a u iznos ukupne godi5nje obveze uklju-
ðena su i dana jamstva, neplaóene obveze iz prethodnih
godina i suglasnosti sukladno Zakonu o proraðunu.

Ölanak 2'7.

Zaùtienje Z:upanije na dan 1. sijeðnja 2019. godine po
osnovi glavnice dugoroðnih kredita i zajmova iznosit óe
28.670.945,68 kuna, a oðekivani iznos ukupnog duga na
kraju 2019. godine po osnovi glavnice iznosit ée
27.595.945,68 kuna.

Tekuée otplate glavnice duga po osnovi zaduZivanja,
iskazane u Raðunu financiranja za 2019. godinu u iznosu
od 11.305.274,00 kuna te pripadajuée kamate, imaju u izvr-
Savanju Proraðuna prednost pred svim ostalim rashodima i
izdacima.

vI' uravnoteu""t" *"îrï* 
rr.

Ako tijekom godine doile do neuskladenosti planiranih
prihoda/primitaka i rashodalizdafaka Proraðuna, izvrðit óe
se njihovo ponovno uravnoteZenje, putem izmjena i
dopuna Proraðuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proraðuna, korisnici
Proraðuna iz ðlanka 2., stavak 1., toðka 1.2.,2.,3. i 4. ove

financiranje projekata koji se-sufinanciraju iz sredstava
Europske unije, uz _suglasnost Zupana.

Sredstva uðeðóa Zupanije za financiranje projekata koji
se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz
suglasnost Zupana, osigurati i u okviru naknadno utvrde-
nih stavki.

ObrazloZeni zahtjev iz stavka 1. ovog ðlanka, uz prilog

nabavu.

.. O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju
Zupan izvjeðtava Zupanijsku skup5tinu u sklopu Polugo-
diðnjeg i GodiSnjeg izvjeðtaja o izvr5enju Proraðuna.

VII. IzvjeStavanje

Òlanak 30.

.. Upravni odjel za proraðun, financije i nabavu podnosi
Zupanu mjeseõne izvje5taje o izvr5enju Proraðuna.

.. PolugodiSnji i.. godiðnji izvjeStaj o izvr5enju Proraðuna
Zupan podnosi Zupanijskoj skup5tini u rokovima propisa-
nim Zakonom o proraðunu.

ðlanak 31.

Izvanproraðunski korisnik polugodi5nji i godiðnji izvje-
ðtaj o plana za proteklo razdoblje,
zajedn stavlja Zupanu. putem prora-
ðunski tijela u rokovima utvrdenim
Zakonom o proraõunu.

NadleZnl upravni odjel izvje5taj iz stavka L. ovog ðlanka
dostavlja Zupanu zajedno s Polugodiðnjim i Godiðnjim
izvjeðtajem o izvrSenju Proraðuna iz ðlanka 30. stavka 2.
ove Odluke.

Polugodi5nji i godiðnji izvjeStaj o izvrSenju Proraðuna i
polugodiðnji i godi5nji izvjeðtaj o izvr5enju financijskog
plana izvanpror_aðunskog korisnika objavljuju se na inter-
net stranicam a Zupanije.

Õlanak 32.

Korisnik Proraðuna iz ölanka 2. stavka 1. toðke 3. ove
Odluke duZan je proraðunski nadleZnom upravnom tijelu,
dostaviti godiðnji izvje5taj o poslovanju najkasnije do
kraja oZujka tekuóe godine.

Proraðunski nadleZno upravno tijelo duZno je izvjeÉtaj iz
stavka 1. ovog ðlanka dostaviti Zupanu najkasnije do 01.
travnja tekuóe godine.

Izvjeðtaj o poslovanju (propisani obrasci financijskih
izvjeðtaja, izvje5óe o izvrSenju financijskog plana s obrazlo-
Zenjem) mora sadrZavati prijedlog koriðtenja neutroðenih
sredstava, odnosno prijedlog pokriéa gubitka poslovanja,
na Sto suglasnost daje Zlupan. _

Trgovaðko druStvo u kojem Zupanija ima najmanje 25%
udjela u kapitalu duZno je najkasnije u roku od 9 mjeseci
nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije
objave poziva za sjednicu skup5tine trgovaðkog druðtva,
dostaviti Zupanu, putem proraðunski nadleZnog upravnog
tijela, dnevni red sjednice skup5tine trgovaðkog dru5tva
te podndeti sve revizijske izvjeðtaje i izvje5taje nadzornih
tijela za proteklu poslovnu godinu.

Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske
planove i planove nabave u roku L5 dana od stupanja na
snagu izmjena i dopuna Proraðuna i o istome izvijestiti pro-
raðunski nadleZno upravno tijelo.

ÖIarak 29.

Lupan moZe, na zahfjev proðelnika upravnog tijela, odo-
briti preraspodjelu sredstava na proraðunskim stavkama
unutar pojedinog razdjela ili izmetlu pojedinih razdjela, s

time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane
Zupanijske skup5tine ne moZe biti veóe od 5Y".

Iznimno od stavka 1. ovog ðlanka, preraspodjela sred-
stava moZe se izvrðiti najviSe do 15% ako se time osigurava
poveéanje sredstava Zupanijskog uðe5óa planiranih u Prora-
ðunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sred-
stava Europske unije, ako to odobn Zupan.

Za naknadno utvrtfene aktivnosti i projek-te mogu se
preraspodjelom osigurati sredstva uöeééa Zupanije za
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YIII. Zavrðna odredba

ðlanak 33.

Ova Odluka objavit óe se u >SluZbenim novinama Pri-
morsko-goranske Zupanije", a stupa na snagu 1. sijeðnja
2019. godine.

KLASA: 021 -04/1 8-01/10
U R. B ROJ : 2 I 70/1 -0 I -0 I /4-1 8-1 6
Rijeka, 13. prosinca 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupanijska skupðtina

Predsjednik
Erik Fabijanió

217.
Na temelju ðlanka 109. stavka 3. Zakona o prostornom

ureclenju (>Narodne novine<< broj 153/13 i 65117), ðlanka
28. toðke 3. Statuta Primorsko-goranske Zupanije ("Slu-
Zbene novine< broj 23109,9113,25113- proðiðóeni tekst, 5/
18 i 8/18 - proði5óeni tekst) i ðlanka 84. Poslovnika Zupanij-
ske skupðtine Primorsko-goranske Zupanije (>SluZbene
novine< broj 26109, 16113 í 25113 - proðiSóeni tekst), po pre-
thodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i
prostornoga ureclenja (Klasa: 350-0211_8-0414, Urbroj : 531-
05-18-3 od 5. prosinca2018. godine). Zupanijska skupStina
Primorsko-goranske Zupanije na L7. sjednici odrZanoj 13.
prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Ölanak 1.

Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o
dono5enju Prostornog plana Primorsko-goranske Zupani-
je(>SluZbene novine< br.32lI3. i 7lI7 - ispravak).

L lzmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goran-
ske Zupanije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune
plana) iz stavka 1. ovog ðlanka izradila je Javna usta-
nova Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goran
ske Zupanije.

Ölanak 2.

Elaborat >I. Izmjene i dopune Prostornog plana Primor-
sko-goranske Zupanije< sastavni je dio ove Odluke i sastoji
se od:

- Izmjena i dopuna odredbi za provotlenje Prostornog
plana Primorsko-goranske Zupanije

- Grafiðkog dijela - kartografskog prikaza br. L. Koriðte-
nje i namjena povr5ina

- Izmjena i dopuna obrazloi,enja Prostornog plana Pri-
morsko-goranske Zupanije.

ðlanak3.

U ðlanku 56. stavku 2.izarijeéi: >grada<< stavlja se zarezi
dodaju rijeði: >ako ovim Planom nije drukðije odrecleno,<.

Õlanak 4.

U ðlanku 74. stavku f. iza rijeði: >namjene< stavlja se
zarez i dod,aju rijeði: >osim onih iz ëIanka 4I2. ovog Plana<.

Õlanak 5.

U ðlanku 78. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji
glasi:

>Kada se sportski i smje5tajni dio smjeðtaju na jednoj
graifevnoj ðestici kombiniranog golf igralista ne primjenjuje
se uvjet utvrclen u ðlanku 53. stavku 2.<.

Ölanak 6.

U ðlanku 79. u tablici 15. redak koji glasi:

Mali
Lo5inj 5. Ustrine

standardno
18-27 polja do 200 1,5 800 16

zamjenjuje se retkom koji glasi:

Mali
Lo5inj 5. Matalda

natjecateljsko
2 x 18 polja do375 2x1,5 800 10

Õlanak 7.

U ðlanku 118. stavku 2. iza rijeéi: >godiõnje< stavlja se
zarez i dodaju rijeði: >a za uzgajaliSte Plavnik do 970
tona godiSnje<.

ðlanak 8.

U ðlanku 119. u tablici 18. redak koji glasi:

4. Krk Plavnik 60 200 riba
50 ðkoljkaða

zamjenjuje se retkom koji

4. Krk Plavnik 60 970 ¡iba
50 ðkoljkaða

ðlanak 9.

U ðlanku 412.utablici32.pod rednim brojem 26. dodaje
se redak koji glasi:

26. Mali Lo5inj Golf igraliðte Matalda

U stavku 3. iza toöke 25. dodaje se toðka 26. koja glasi:

>26. KOMBINIRANO GOLFSKO IGRALISTE
MATALDA

1. Lokacija zahvata u prostoru
- Iokacija i obuhvat zahvaÍa oznaðeni su na grafiðkom

prilogu u nastavku
- planirani zahval je izdvojeno gradevinsko podruðje

javau ¡aqelja sparllkq Lqmjeqç nanijç4jeno smje5Iaju
gradevine kombiniranog golfskog igraliSta (utvrtlenog
u ðlanku 78. Plana)

- kombinirano golfsko igrali5te je sloZena graclevina
koja se gradi na jednoj gratlevnoj ðestici kao jedin-
stvena cjelina meclusobno funkcionalno i tehnoloðki
povezanih graclevina, sukladna odredbama ðlanka 51.
Plana.

2. Oblik i veliðina gradevne õestice
- najveéa dozvoljena povr5ina kopnenog dijela gradevne

ðestice iznosi 325 ha
- graclevna ðestica je oblika prikladnog gradnji sloZene

graclevine kombiniranog golfskog igraliðta u skladu s

uvjetima ovog Plana.

3. Naðin i uvjeti prikljuõenja gradevne õestice na pro-
metnu povrðinu i drugu infrastrukturu
a) Naðin i uvjeti prikljuðenja gradevne ðestice kopnom
- grailevna ðestica mora imati neposredne prikljuðke na

javnu prometnu povröinu te na javne sustave elektro-
niðke komunikacijske infrastrukture, elektroopskrbe i
vodoopskrbe uz uvjet prethodnih prilagodbi javnih
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PRI M ORSKO-GORANSKA ZU PAru IJA

81.

Na temelju ðlanka 14. stavka l. Zakona o proraðunu (>Narodne novine< broj
87108,136172,15115), ðlanka 28. toðke 5. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(>SluZbene novine< broj23/09,9113,25113-proðiSóeni tekst, 5/18 i 8/18 -
proõiSóeni tekst) i ðlanka 84. PoslovnikaLupanijske skup5tine Primorsko-
goranske ùupanlje (>SluZbene novine<< broj 26109, 16113 i25ll3 - proðiSóeni
tekst), Zupanijska skup5tina Primorsko-goranske Zupanij e na20. sjednici 30.
svibnja 2019. godine, donijelaje

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvr5avanju Proraõuna

Primorsko-goranske Zupanije za 2019. godinu

Clanak 1.

U Odluci o izvr5avanju Proraõuna Primorsko-goranske Zupanij e za20l9.
godinu (>SluZbene novine< broj 4lll8), u ðlanku27. stavku 1. rijeði >iznosit óe

28.610.945,68 kuna<

SLUZgE]*IT NOVINE
Slu2beno glosilo Primorsko-gorqnske zuponije

t¡aara
ta È
42

zamjenjuju se rij eðima >> iznos i 23 .539 .3 68,5 6 <<, a broj ka >27 .59 5 .9 45,68<<

zamj enj uj e se brojk om >>23 .3 57 .3 68,5 6<<.

U stavku 2. brojka >>11.305.274,00<< zamjenjuje se brojkom >9.832.068,12(.

Izastavka2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

>>Lupanijau2019. godini moZe izdatijamstva najvi5e do iznosa 7.800.000,00
kuna.<

C\anak2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u >SluZbenim
novinama Primorsko-goranske Zupanij e<.
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