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Na temelju članka 14. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g.
(Sl. Novine Općine Ližnjan-Lisignano 11/ 2018), članaka 46. Zakona o proračunu (Narodne
novine RH br. 87/08,136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Općine Ližnjan (Službene novine
Općine Ližnjan broj 05/09-pročišćeni tekst i 01/13, 2a/17) Načelnik Općine LižnjanLisignano donosi
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.
godinu
I.
Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela,
programa, aktivnosti i proračunskih pozicija rashoda u posebnom dijelu Proračuna Općine
Ližnjan za 2019.g. (Službene Novine Općine Ližnjan-Lisignano 11/2018)
II.
Sredstva iz točke I. preraspodjeljuju se na način na koji je to prikazano u tablici koje je
priložena ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
III.
Ova odluka je sastavni dio Proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2019.godinu.
IV.
Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u Službenim novinama Općine LižnjanLisignano.
NAČELNIK
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Marko Ravnić, mag.iur.

Obrazloženje Odluke
o preraspodjeli sredstava planiranih u Poračunu
Općine Ližnjan – Lisignano za 2019.godinu
Sukladno Zakonu o proračunu, te odredbama članka 6. Odluke o izvršenju proračuna
Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu proračunska sredstva se mogu koristitit samo za
namjene utvrđene proračunom i do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna. Iznimno od
navedenog, sukladno članku 14. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za
2019.g. propisano je da Načelnik može zbog potrebe usklađenja s eventualnim promjenama
tijekom godine odobriti preraspodjelu sredstava unutar i između pojedinog razdjela, glave i
aktivnosti, s time da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava
utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
Slijedom izvještaja stručnog nadzora nad gradnjom i uređenjem plaže Salbunić tvrtke ELPUT
d.o.o., Ivana Celije, dipl.ing.građ, - KLASA: 022-06/18-01/19 Urbroj 383-19-23 od 5.travnja
2019.g. – utvrđeno je da je na predmetnom gradilištu došlo do povećanog obima posla te
prekoračenja iznosa ugovora, a zbog kojeg je izvođač uputio dopis sa troškovnikom za
prihvaćanjem prekoračenih iznosa radova za ukupno 206.393,68 kuna s PDV-om (165.114,94
kn bez PDV-a), po pregledu stavki i pregledu izvedenih radova i količina stručni nadzor
navodi da je sa navedenim troškovinikom suglasan i predlaže sklapanje aneksa ugovora s
izvođačem.
Budući na navedenoj proračunskoj stavci (Izrada projektne dokumentacije, gradnja i uređenje
plaže Salbunić) te u programu gradnje za 2019.g. izvorno planirano 1,2 milijuna kuna, a
procjenjuje se da će za preostale troškove gradnje i stručnog nadzora po predloženom anexu
kao i za određeni dio radova koje treba dovršiti a nisu bili dio projekta, no čine povezanu
funkcionalnu i prostornu cjelinu, trebati sveukupno 1,55 milijuna kuna, Odsjek za
komunalne poslove, te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, predložio je da se
potrebna sredstva na stavci kapitalnog projekta, K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić
u Općini Ližnjan, Programa 0520 Javne površine, u Glavi 00106 KOMUNALNE
DJELATNOSTI uvećaju za 350.000,00 kuna, uz istovremeno smanjenje od -350.000,00 kuna
na stavci Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do
turističkih zona, Program 0510 Nerazvrstane ceste u istoj glavi proračuna .
Kako je promjena na stavci koja se umanjuje predložena u iznosu od -4,56% to su
zadovoljeni uvjeti iz članka 46. stavak 2. Zakona o proračunu, slijednom čega Načelnik
donosi odluku o preraspodjeli kako je navedeno u člancima I. I II. teksta.

U Ližnjanu, 2.5.2019.g.

