GLASNIK OPĆINE STOLAC
- Službeno glasilo općine Stolac____________________________________________________________________________
Godina XVIII
Broj 6
Stolac 21 studeni 2015
_____________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Stolac na temelju članka 17. Statuta općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 1/98 i 1/12) na sjednici održanoj dana 03.12.2015 godine d o n o s i:
ZAKLJUČAK
I
Usvaja se Nacrt proračuna općine Stolac za 2016 godinu , predložen od Načelnika općine Stolac.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku općine
Stolac
Broj: 01-01-071/15
Dana:03.12.2015 godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
Edin Šetka

Na temelju članka 7. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i
članka 17. Statuta općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj 1/98, 1/02), Općinsko vijeće
Stolac na sjednici održanoj dana 18.12.2015. godine d o n o s i:
NACRT
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE STOLAC ZA 2016. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine
Stolac za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), njihovo izvršenje, prioriteti plaćanja, opseg
zaduženja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, ovlasti Načelnika općine, općinskih službi i drugih organizacionih jedinica u
izvršenju Proračuna za tekuću godinu,transparentnost i javnost Proračuna, kao i druga pitanja vezana
za izvršenje Proračuna.
Članak 2.

Proračun je akt kojim se utvrđuje plan financijskih aktivnosti općine, koji obuhvaća projekciju iznosa
godišnjih prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka i financiranje Općine za razdoblje
od jedne fiskalne godine.
Proračun donosi Općinsko vijeće i odnosi se na fiskalnu 2016. godinu, koja počinje 01.siječnja, a
završava 31.prosinca 2016.godine.
Svaka izmjena i dopuna Proračuna vrši se po istom postupku koji se primjenjuje kod usvajanja
Proračuna.
Izmjenama i dopunama Proračuna koje usvoji Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika općine,
ponovno se uravnotežuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela .
Opći dio Proračuna se sastoji od računa prihoda i izdataka te računa financiranja.
Poseban dio Proračuna sadrži detaljan raspored rashoda i izdataka proračunskih korisnika, vrstu
izdataka i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od:
1. PRIHODA:
a) Poreznih prihoda koji su utvrđeni Zakonom,
b) Neporeznih prihoda:
- prihodi od poduzetništva i imovine,
- prihodi od pristojba i naknada,
- novčanih kazni,
- prihoda od imovine
- prihoda od pružanja javnih usluga,
- ostali prihodi
c) Primljeni transferi i donacije
2. RASHODA
- Izdaci za plaće, naknade troškova zaposlenih
- Doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- Izdaci za materijalne troškove i usluge,
- Tekući transferi,
- Subvencije, pomoći i naknade,
- Izdaci za kamate,
- Kapitalni transferi i
- Proračunska pričuva
U računu financiranja iskazuju se primitci od financijske i ne financijske imovine, inozemnih i
domaćih potpora ( grantovi) , te izdaci za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova i
kredita.
Članak 4.
Svi javni prihodi i primici Proračuna, uključujući i prihode koji se ostvaruju obavljanjem osnovne
djelatnosti po posebnim propisima, uplaćuju se na depozitni račun općine Stolac i namjenske račune,
te se iskazuju po izvorima iz kojih potječu.
Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa Općine.
Članak 5.
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza koji se prenose na Općinu sa Jedinstvenog računa trezora
( u daljem tekstu: JRT) između korisnika u Federaciji BiH, vrši se na temelju utvrđenih odnosa i
kriterija raspodjele definiranih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i
Hercegovine .

Sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje ostvarena po osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj
29/03 i 22/06, 43/10), uplaćuju se na depozitni račun općine Stolac i dnevno prazne na poseban račun
otvoren za prikupljanje ovih sredstava.
Sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje odobrava Načelnik općine na temelju Plana
korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u okviru Prijedlogu mjera i aktivnosti u
oblasti zaštite i spašavanja od elementarne nepogode usvojenog od strane Stožera za civilnu zaštitu
općine Stolac sukladno Odluci o uvjetima i načinu korištenja sredstava po osnovu posebne naknade
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/05 i 61/07).
Članak 6.
Proračunsko
računovodstvo se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti,
pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na
međunarodnim
računovodstvenim
standardima
za
javni
sektor.
Proračunsko računovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima analitičkog
kontnog plana za proračun.
Članak 7.
Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sustava Glavne knjige provodi se po
načelu modificiranog nastanka događaja.
Prihodi i primici priznaju se u onom razdoblju kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su uplaćeni
na
račun
Proračuna.
Rashodi i izdaci priznaju se u trenutku nastanka obveze i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose
neovisno od plaćanja.
Članak 8.
Proračunski prihodi podrazumijevaju bez ograničenja porezne i neporezne prihode i ostale prihode i
primitke utvrđene zakonima, odnosno radnjama proračunskih korisnika.
Proračunski rashodi su propisani Zakonom i propisima donesenim na temelju zakona za poslove,
funkcije i programe koji se planiraju u Proračunu.
Članak 9.
U cilju javnosti upravljanja javnim novcem, a u skladu sa člankom 100. Zakona o proračunima u
Federaciji BiH, Proračun općine Stolac za 2016. godinu i Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac
za 2016. godinu objaviti će se u Službenom glasilu općine Stolac i na službenoj stranici općine
Stolac.
IZVRŠENJE PRORAČUNA
Članak 10.
Sredstva Proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa općinskih službi za upravu,
javnih ustanova, poduzeća i ostalih čije je financiranje iz Proračuna predviđeno posebnim propisom
(u daljem tekstu: korisnici).
Članak 11.
Sredstva Proračuna se osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do iznosa
alociranog za tog korisnika u njegovom Posebnom dijelu.
Članak 12.

Službe i drugi proračunski korisnici odgovorni su za potpuno i pravovremeno prikupljanje i
uplaćivanje vlastitih prihoda i naknada iz nadležnosti Službe na račun javnih prihoda Proračuna
Općine Stolac.
Korisnici Proračuna odgovorni su za zakonito, efikasno i ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima.
Članak 13.
Korisnici Proračuna moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje se podmiruju iz
Proračuna uzimati u obzir ostvarenu dinamiku priliva sredstava u Proračun općine Stolac.
Zbog neusklađenog priliva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka,
Načelnik općine može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima vodeći računa o
što ravnomjernijem financiranju korisnika proračuna.
Članak 14.
Proračun se izvršava u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima po slijedećim prioritetima:
1. Otplate kredita i kamata,
2. Plaće u službama za upravu općine Stolac i zaposlenih u ustanovama i institucijama koje se
u potpunosti financiraju iz Proračuna,
3. Naknade troškova zaposlenih u službama za upravu općine Stolac i zaposlenih u
ustanovama i institucijama koje se u potpunosti financiraju iz Proračuna,
4. Naknade za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća,
5. Materijalni i drugi troškovi neophodni za rad organa uprave,
6. Grantovi javnim poduzećima i ustanovama,
7. Tekući grantovi i grantovi neprofitnim organizacijama,
8. Kapitalni izdaci
9. Ostalo.
Članak 15.
Žurni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u tijeku godine, a nisu predviđeni Proračunom podmiruju se
iz sredstava tekuće pričuve utvrđenih u Proračunu.
Sredstva tekuće pričuve mogu se odobriti proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima.
Članak 16.
Pod proračunskim korisnicima u smislu članka 15. stavak 2. ove Odluke podrazumijevaju se Službe
jedinstvenog općinskog organa uprave i Općinsko javno pravobraniteljstvo.
Pod ostalim korisnicima u smislu članka 15. stavak 2. ove Odluke podrazumijevaju se svi ostali
korisnici kojima je Osnivač općina Stolac i koji koriste sredstva proračuna, a nisu definirani kao
proračunski korisnici.
Članak 17.
Proračunskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće pričuve ukoliko ispunjavaju
jedan od slijedećih kriterija:
1. postoji žurna potreba za proračunskim sredstvima koja nisu na raspolaganju proračunskim
korisnicima,
2. dodatni rashodi se nisu mogli predvidjeti tijekom pripreme, planiranja i izrade proračuna,
3. potreba za dodatnim izdacima i rashodima ne može biti odgođena do naredne fiskalne godine,
4. u drugim slučajevima kada Načelnik općine Stolac utvrdi da je to od interesa za općinu
Stolac.
Odluku o korištenju sredstava tekuće pričuve donosi Načelnik općine.
Proračunsko izdvajanje za tekuću pričuvu ne smije prijeći 3% ukupnih prihoda isključujući primitke.
Služba za financije i proračun će tromjesečno izvještavati Načelnika općine o korištenju sredstava
tekuće pričuve.

Načelnik općine izvještava Općinsko vijeće o korištenju sredstava tekuće pričuve u okviru izvješća o
izvršenju Proračuna za 2015. godinu, sukladno odredbama članka 66. Zakona o proračunima u
Federaciji BiH .
Svako korištenje tekuće pričuve objavljuje se u Službenom glasniku općine Stolac.
Članak 18.
Ukoliko se tijekom godine, temeljem zakona i drugog propisa, poveća broj uposlenih, te djelokrug ili
mjerodavnost korisnika što zahtijeva i povećanje sredstava ili se pojavi novi korisnik, sredstva za
njegove troškove osiguravaju se iz sredstava tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Načelnik općine.
Ukoliko se tijekom godine, temeljem zakona i drugog propisa korisnik ukine, Načelnik općine će
formirati Povjerenstvo za popis imovine, potraživanja i obveza korisnika.
Nakon usvojenog izvješća Povjerenstva za popis, Služba za financije i proračun će neutrošena
sredstva za njegove izdatke prenijeti u tekuću pričuvu Proračuna .
Članak 19.
Tijekom proračunskog razdoblja omogućava se preraspodjela proračunskih prihoda i izdataka s tim da
se financijski okvir prihoda i izdataka na razini Proračuna ne mijenja.
Načelnik općine može donijeti Odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa
odobrenog za proračunskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za proračunskog
korisnika.
U okviru odobrenog Proračuna preraspodjela sredstava iznimno je dopuštena između korisnika u
okviru ukupnog iznosa odobrenog za proračunskog korisnika, a najviše do 10%.
Načelnik općine donosi Odluku o preraspodjeli sredstava iz prethodnog stavka.
Članak 20.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima iz sredstava Proračuna na teret
tih prihoda sukladno članku 14. Pravilnika o obračunu, naplati i kontroli naplate javnih prihoda
(“Službeno glasilo općine Stolac”, broj 04/2008) i odredbama Pravilnika o načinu uplate javnih
prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”,35/13, 53/13 , 63/13, 93/13, 103/13 ,11/14, 19/14, 46/14, 60/14,
65/14,105/14, 20/15, 44/15, 53/15,i 73/15).
Rješenje o povratu sredstava donosi Načelnik općine.
Članak 21.
Sredstva utvrđena u Proračunu za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaća, izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika u Službama za
upravu općine Stolac regulirana su Odlukom Općinskog vijeća o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće, naknade plaća izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika,
državnih službenika i namještenika Općine Stolac, broj 01-01-004/14 („Službeni glasnik općine
Stolac“, broj 01/14 i 04/14) i Pravilnikom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nositelja
izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stolac, broj 01/1-396/14 ( „
Službeni glasnik općine Stolac“, broj 4/14).
Članak 22.
Sredstva za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće uposlenih u Javnim ustanovama, koji
su proračunski korisnici Općine Stolac prema članku 16. stavak 2. doznačavat će se prema važećim
pravilnicima Javnih ustanova.
Evidentiranje obveza proračunskih korisnika vrši se po slijedećoj klasifikaciji:
 Plaće i naknade koje nemaju karakter plaće,
 Materijalni troškovi po vrstama,

 Transferi,
 Kapitalni izdaci.
Osnova za evidentiranje obveza za plaće i naknade plaće su:
1. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
2. Pravilnik o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće.
Osnove za evidentiranje rashoda za materijalne izdatke su:
1. Račun za nabavu roba i usluga
2. Ugovori, te privremene i okončane situacije
3. Ostali financijski dokumenti temeljeni na knjigovodstvenoj ispravi.
Članak 23.
Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova vrši se u skladu sa Zakonu o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).
Članak 24.
Visina sredstava namijenjena za isplatu naknada za rad u Općinskom vijeću i odborima Općinskog
vijeća raspoređivati će se po zaključku Načelnika općine sukladno Odluci o izmjenama i dopunama
odluke o visini naknade vijećnicima ( “Službeni glasnik općine Stolac”, broj 3/07) i Odluci o visini
naknada za rad u odborima Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj 4/07).
Članak 25.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji- Transfer za izborno povjerenstvo raspoređivat će se po
zaključku Načelnika općine članovima općinskog izbornog povjerenstva sukladno Odluci o visini
naknade za rad Općinskog izbornog povjerenstva broj 01-01-006/07 („Službeni glasnik općine
Stolac“, broj 1/2007).
Članak 26.
Visina sredstava namijenjena za financiranje političkih stranaka koje imaju predstavnike u Općinskom
vijeću, rasporedit će se tako da se 30% predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakom
iznosu, a preostalih 70% prema kriteriju zastupljenosti broja vijećnika Općinskom vijeću Stolac.
Visina sredstava iz prethodnog stavka raspoređivat će se po Odluci Načelnika općine prema
odobrenom Proračunu i sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu.
Članak 27.
Sredstva predviđena za komunalne usluge i naknade vršit će se po ispostavljenim računima za
izvršenu uslugu ili po zaključku - odluci Načelnika općine sukladno potpisanom ugovoru i po
utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 28.
Sredstva za potpore studentima predviđena u Proračunu općine Stolac na poziciji ”Isplata stipendija”
prenose se korisnicima po provedenom javnom pozivu sukladno Odluci o studentskim potporama –
stipendiji koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 29.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji „ Izdaci za volontere“ isplaćivat će se sukladno
potpisanom Ugovoru o obavljanju volonterskog staža, a prema članku 26. Zakona o plaćama u
organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“; broj 45/10,
111/12) i Odluci Načelnika o iznosu naknade za topli obrok , naknade za prijevoz i prava na
osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa odredbama Zakona o radu u
Federaciji BiH.

Članak 30.
„ Sredstva predviđena u Proračunu općine Stolac na poziciji – Poseban materijal za potrebe civilne
zaštite i vatrogastva, koristit će se prema Godišnjem planu u oblasti zaštite i spašavanja od požara na
području općine Stolac za 2016. godinu, usvojenog od strane Općinskog vijeća Stolac.“
Sredstva predviđena u Proračunu općine Stolac na poziciji-transfer za zaštitu i spašavanje, koristit će
se prema Godišnjem planu u oblasti zaštite i spašavanja od požara i drugih nepogoda na području
općine Stolac za 2016. godinu, usvojenog od strane Općinskog stožera civilne zaštite Stolac.
Članak 31.
Sredstva predviđena u Proračunu općine Stolac na poziciji ”Pomoć pojedincima -urgentne pomoći
socijalno ugroženom stanovništvu” isplaćivati će se zaključkom Načelnika na prijedlog Centra za
socijalni rad Stolac.
Članak 32.
1) Sredstva namijenjena za redovne transfere u dijelu Proračuna koji se odnose na slijedeće
korisnike:

Osnovne škole : OŠ Stolac, OŠ Crnići i Prva OŠ Stolac

Udruge : HVIDR-a Stolac, JOB, RVI, Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja,
Udruga domovinske vojske 1941-1945., Organizacija porodica šehida, Udruženje logoraša
Stolac, UNRO HVO HB, Udruga zatočenika HVO Stolac, Udruga maloljetnik vojnika
HVO, Udruga dragovoljaca i veterana HVO,
se raspoređuju mjesečno u granicama likvidnih mogućnosti Proračuna.
2) Sredstva predviđena u Proračunu za doznaku mjesečnog granta /transfera Dječjem vrtiću Stolac
namijenjena su za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće za uposlene i materijalne
troškove. Navedena sredstva će se isplaćivati na temelju Zahtjeva i dostavljene specifikacije o
usklađivanju prihoda i rashoda za tekući mjesec.
3) Sredstva predviđena u Proračunu za doznaku mjesečnog granta /transfera JU „RADIMLJA“
namijenjena su za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće za uposlene i materijalne
troškove. Navedena sredstva će se isplaćivati na temelju Zahtjeva i dostavljene specifikacije o
usklađivanju prihoda i rashoda za tekući mjesec.
4) Sredstva predviđena u Proračunu za doznaku mjesečnog granta /transfera Crvenom križu
namijenjena su za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće za uposlene i ista će se
isplaćivati na temelju Zahtjeva.
5) Sredstva predviđena u Proračunu za doznaku mjesečnog granta /transfera Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Stolac namijenjena su za isplatu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće za
uposlene i troškove održavanja opreme i vatrogasnih vozila. Navedena sredstva će se isplaćivati na
temelju Zahtjeva.
6) Korisnici iz prethodnog stavka su dužni do 05.u mjesecu za protekli mjesec dostavljati zahtjeve za
mjesečni redovni prijenos sredstava.
U slučaju potrebe za rješavanjem izvanrednih zahtjeva korisnika iz prethodnog stavka Načelnik
općine donosi Odluku o izdvajanju sredstava iz proračuna na temelju opravdanosti zahtjeva i
priložene vjerodostojne dokumentacije .
Korisnici proračunskih sredstava obvezni su po okončanju projekta i proračunske godine dostaviti
Službi za financije i proračun izvješće sa financijskom dokumentacijom o utrošku proračunskih
sredstava, a najkasnije do 31.siječnja 2017. godine.
Članak 33.
„Sredstva predviđena u Proračunu općine Stolac na pozicijama:
 Transfer za sport
 Transfer za sajam Hercegovački plodovi mediterana
 Transfer za Dom zdravlja Stolac

mogu se realizirati samo po podnesenom zahtjevu ili prijavnom obrascu u kojem je prikazan detaljan
program utroška tih sredstava i struktura sredstava financiranja. Odluku o transferima iz stavka
1.donosi Načelnik općine.
Bitni elementi prijavnog obrasca su : naziv i svrha projekta, naziv organizacije - korisnika transfera,
visina i struktura sredstava za realizaciju i broj transakcijskog računa korisnika projekta.“
Korisnici grantovskih sredstava obvezni su po okončanju projekta dostaviti Službi za financije i
proračun financijsko i narativno izvješće o utrošku odobrenih sredstava, a najkasnije do 31. siječnja
2017. godine.
Članak 34.
„Sredstva predviđena u Proračunu općine Stolac na pozicijama:
1. Transfer za kulturu
2. Transfer vjerskim zajednicama
3. Transferi udrugama / udruženjima građana
realizirati će se sukladno Pravilniku o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i
neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac.
Korisnici grantovskih sredstava obvezni su po okončanju projekta dostaviti Službi za financije i
proračun financijsko i narativno izvješće o utrošku odobrenih sredstava, a najkasnije do 31. siječnja
2017. godine.
Članak 35.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji - Subvencije Javnom poduzeću „KOMUNALNO“ d.o.o.
Stolac realizirati će se Odlukom Načelnika.
Članak 36.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji ”Pomoć pojedincima za sanaciju objekata“ realizirati će
se Odlukom Načelnika na prijedlog nadležne Službe prema potrebama na terenu, a u skladu sa
pojedinačnim zahtjevima i implementacijom projekata obnove sa razine BiH, F BiH, HNŽ-a i donacije
vlade Republike Hrvatske.
Članak 37.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji - Kapitalni transfer za sanaciju lokalnih putova i cesta
namijenjena za održavanje lokalnih cesta raspoređivat će u iznosu odobrenom u proračunu, nakon
obavljenog postupka javnih nabava i odabira izvođača.
Članak 38.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji „ Kapitalni transfer za sufinanciranje projekta“
raspoređivati će se prema definiranom projektu od strane uplatitelja i na temelju akata koje donosi
Načelnik općine.
Članak 39.
Sredstva predviđena u Proračunu na ekonomskom kodu 615116- Kapitalni transfer općini Čapljina
na temelju Sporazuma o oblicima i načinu suradnje općina Čapljina i Stolac na realizaciji projekta
„Vodoopskrbni sustav na Dubravskoj visoravni“ realizirati će se po odobrenju Načelnika općine, a na
osnovu Odluke Općinskog vijeća o uspostavljanju i održavanju suradnje s Općinom Čapljina, broj 0101-034/13 („Službeni glasnik općine Stolac“, broj 2/13) i potpisanog Sporazuma o oblicima i načinu
suradnje Općina Čapljina i Stolac, broj 01/1-913/14 od 08.07.2014.godine i Sporazuma o Izmjenama i
dopunama Sporazuma o oblicima i načinu suradnje Općina Čapljina i Stolac, broj 01/1-913-1/14 od
20.08.2014. godine.
Članak 40.

„Izdvajanje sredstava za kapitalne transfere i kapitalne izdatke za komunalnu infrastrukturu planirane
u okviru članka 3. Odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2016. godinu na ekonomskom
kodu 615116 (sa naznačenom analitikom) i ekonomskom 615311 realizirati će se na temelju Odluke
Načelnika nakon provedenih procedura propisanih Zakonom o javnim nabavama BiH.
Temelj za donošenje Odluke iz stavka 1. je dokumentacija o provedenoj proceduri iz Zakona o javnim
nabavama, knjigovodstvene isprave ( Ugovor, privremena-okončana situacija, račun) i izvješće o
izvršenim poslovima koje ovjerava Nadzorni organ.“
Članak 41.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji „Kapitalni transferi- Sufinanciranje projekata sa lokalnom
zajednicom“ realizirati će se Odlukom Načelnika na prijedlog nadležne Službe prema potrebama na
terenu, a u skladu sa pojedinačnim zahtjevima ( po naseljima) i implementacijom projekata obnove sa
razine BiH, F BiH, HNŽ-a i donacije vlade Republike Hrvatske.
Temelj za donošenje Odluke iz stavka 1. je dokumentacija o provedenoj proceduri iz Zakona o javnim
nabavama, knjigovodstvene isprave ( Ugovor, privremena-okončana situacija, račun) i izvješće o
izvršenim poslovima koje ovjerava Služba graditeljstva, prostornog uređenja, obnove.
Članak 42.
Sredstva predviđena u Proračunu na poziciji 616331 – Kamate na pozajmice od domaćih financijskih
institucija- kredit Investicijske banke realiziraju se u skladu sa Planom otplate kredita Investicijske
banke prema Ugovoru o kreditu za sanaciju komunalne infrastrukture sektor „vodoopskrba,
kanalizacija i čvrsti otpad“.
Članak 43.
Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 821224- Izgradnja objekata vodovoda i kanalizacije
realizirati će se po odobrenju Načelnika općine na temelju potpisanih Ugovora o nabavi radova,
opreme i usluga nakon provedenih procedura propisanih Zakonom o javnim nabavama BiH.
Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 821300- Nabava opreme- Službe uprave realizirati će se
po odobrenju Načelnika općine na temelju potpisanih Ugovora o nabavi opreme nakon provedenih
procedura propisanih Zakonom o javnim nabavama BiH.
Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 821500- Projektna dokumentacija realizirati će se po
odobrenju Načelnika općine na temelju potpisanih Ugovora nakon provedenih procedura propisanih
Zakonom o javnim nabavama BiH.
Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 821600-Rekonstrukcija i investiciono održavanje
realizirati će se odobrenju Načelnika općine na temelju potpisanih Ugovora nakon provedenih
procedura propisanih Zakonom o javnim nabavama BiH.
Članak 44.
Namjenske donacije, grantovi i primici koji nisu planirani u Proračunu, a ostvare se u tijeku godine,
postaju sastavni dio Proračuna za 2016. godinu na temelju Odluke Načelnika općine o raspoređivanju
sredstava donacije, odnosno granta.
Realizacija namjenskih sredstava iz stavka 1. će se izvršiti u cjelokupnom iznosu sukladno utvrđenoj
namjeni i definiranom korisniku – projektu od strane uplatitelja sredstava, povećanjem plana prihoda i
rashoda za tu namjenu.
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću
proračunsku godinu
Članak 45.

Sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja na teret sredstava proračuna se vrše u skladu sa
Zakonom o ovršnom postupku F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/03, 52/03, 33/06,
39/06, 39/09, 35/12 i 37/12), te će se provesti u visini sredstava predviđenoj na ekonomskom kodu
614817.
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJA
Članak 46.
Služba za financije i proračun obvezna je dostavljati kvartalna i godišnja izvješća sukladno članku 18.
Pravilnika o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj 69/14).
Članak 47.
Reviziju godišnjih financijskih izvješća u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i
Hercegovine vrši Ured za reviziju proračuna u Federaciji BiH.
Članak 48.
Neizmirene obveze iz prethodnih godina iskazane u poslovnim knjigama Službe za financije i
proračun izmirivati će se iz uštede planiranih rashoda za te namjene za tekuću godinu sukladno
likvidnim mogućnostima Proračuna i prioritetima koje će utvrditi Načelnik općine.
ZADUŽIVANJE OPĆINE I UPRAVLJANJE DUGOM
Članak 49.
Općina može stvoriti obvezu na temelju zaduženja ili izdavanja garancije:
O visini zaduženja i garancijama odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 50.
Općina se može zaduživati u svrhu:

financiranja proračunskog deficita,

financiranja kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih od Općinskog vijeća,

refinanciranja ukupnog ili dijela neizmirenog duga Općine,

za plaćanja na temelju izdanih garancija Općine, u potpunosti ili djelomično u slučajevima
kada zajmoprimac ne isplati svoje obveze.
Zaduživanje i upravljanje dugom je propisano odredbama članka 67 do 71 Zakona o proračunima.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
Pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja proračuna,
zaduživanja, duga, računovodstva nadzora i revizije proračuna primjenjivat će se odredbe važećih
Zakona.
Članak 52.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku općine Stolac”, a primjenjivat
će se za fiskalnu 2016. godinu.
Broj:01-01-072/15
Dana:03.12. 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka

Općinsko vijeće stolac na sjednici održanoj dana 03.12.2015 godine u predmetu utvrđivanja statusa
nekretnina u općoj uporabi, na temelju članka 22. Stavak 2. Zakona o stvarnim pravima ( Službene
novine Federacije BiH broj 66/13 i 100/13) i članka 17. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine
Stolac broj 01/98 i 01/02) d o n o s i:
ODLUKU
O promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi
Članak 1.
Utvrđuje se da više ne služi općoj uporabi slijedeća nekretnina i dobiva status građevinskog zemljišta:
-k.č. br.2003/934, zvanoj put, upisana u z.k. ukošku br 816, Iskaz I, K.O.Stolac površine 32 m2,
nastala cijepanjem parcele k.č. broj 2003/454 površine 700 m2.
Članak 2.
U zemljišnjim knjigama Općinskog suda Čapljina i katastarskom operatu izvršiti će se brisanje upisa
„javnog dobra – put“ na nekretninama iz članka 1. Ove Odluke uz istovremeni upis Općine Stolac kao
vlasnika građevinskog zemljišta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasilu Općine Stolac.
Broj:01-01-073/15
Dana:03.12. 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka
Na temelju članka 47. Stavak 3. Zakona o predškolskom obrazovanju ( narodne novine HNŽ broj
5/00) i članka 17. Statuta općine Stolav ( Službeni glasnik općine Stolac broj 1/98 i 1/02) Općinsko
vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 03.12 2015 godine d o n o s i:
O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IMENOVANJE RAVNATELJA JU DJEČJI VRTIĆ STOLAC
Članak 1.
Daje se suglasnost na imenovanje Marijane Radoš iz Stoca za Ravnatelja JU „Dječji vrtić“ Stolac.
Imenovanja je izabrana za ravnatelja Odlukom Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Stolac broj : 01DV-83/15 od 23.10.2015 godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasilu Općine Stolac.
Broj:01-01-074/15
Dana:03.12. 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka

Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu (Sl. novine F BiH br. 25/03),
članka 17. Statuta općine Stolac ( Sl. glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02) članka 21,24,25,26 i 27.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (Sl. glasnik općine
Stolac br. 1/04 i 3/08), članak 1 i 3. Odluke o uvjetima i načinu stjecanja povoljnjijih uvjeta na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu socijalno ugroženim kategorijama pučanstva u općini
Stolac ( Sl.glasnik općine Stolac broj 1/05 i 3/06 ) rješavajući po zahtjevu Marice Matić kći Filipa iz
Stoca za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambenoposlovni objekt bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana
03.12.2015 godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I Na građevnom zemljištu k.č. bar. 600/46 u površini 355 m2, upisana u zk.ul.br.25 k.o.
Donji Poplat , utvrđuje se pravo vlasništva u korist Marice Matić kći Filipa iz Stoca kao graditelja
stambeno-poslovnog objekata izgrađenog na tom zemljištu.
Broj: 01-01-075/15
Datum, 03.12. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu (Sl. novine F BiH br. 25/03),
članka 17. Statuta općine Stolac ( Sl. glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02) članka 21,24,25,26 i 27.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (Sl. glasnik općine
Stolac br. 1/04 i 3/08), članak 1 i 3. Odluke o uvjetima i načinu stjecanja povoljnjijih uvjeta na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu socijalno ugroženim kategorijama pučanstva u općini
Stolac ( Sl.glasnik općine Stolac broj 1/05 i 3/06 ) rješavajući po zahtjevu Oliver Ljoljić sin Marka iz
Stoca za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambenoposlovni objekt bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana
03.12.2015 godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I Na građevnom zemljištu k.č. bar. 600/78 u površini 350 m2, upisana u zk.ul.br.25 k.o.
Donji Poplat , utvrđuje se pravo vlasništva u korist Oliver Ljoljić sin Marka iz Stoca kao graditelja
stambeno-poslovnog objekata izgrađenog na tom zemljištu.
Broj: 01-01-076/15
Datum, 03.12. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu (Sl. novine F BiH br. 25/03),
članka 17. Statuta općine Stolac ( Sl. glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02) članka 21,24,25,26 i 27.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (Sl. glasnik općine
Stolac br. 1/04 i 3/08), članak 1 i 3. Odluke o uvjetima i načinu stjecanja povoljnjijih uvjeta na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu socijalno ugroženim kategorijama pučanstva u općini
Stolac ( Sl.glasnik općine Stolac broj 1/05 i 3/06 ) rješavajući po zahtjevu Marko Božić sin Joze iz
Stoca za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 03.12.2015
godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E

I Na građevnom zemljištu k.č. bar. 600/123 u površini 353 m2, upisana u zk.ul.br.25 k.o.
Donji Poplat , utvrđuje se pravo vlasništva u korist Marko Božić sin Joze iz Stoca kao graditelja
stambenog objekata izgrađenog na tom zemljištu.
Broj: 01-01-077/15
Datum, 03.12. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu (Sl. novine F BiH br. 25/03),
članka 17. Statuta općine Stolac ( Sl. glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02) članka 21,24,25,26 i 27.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (Sl. glasnik općine
Stolac br. 1/04 i 3/08), članak 1 i 3. Odluke o uvjetima i načinu stjecanja povoljnjijih uvjeta na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu socijalno ugroženim kategorijama pučanstva u općini
Stolac ( Sl.glasnik općine Stolac broj 1/05 i 3/06 ) rješavajući po zahtjevu Luca Hrgota udova Jerke
iz Stoca za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 03.12.2015
godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I Na građevnom zemljištu k.č. bar. 600/130 u površini 349 m2, upisana u zk.ul.br.25 k.o.
Donji Poplat , utvrđuje se pravo vlasništva u korist Luce Hrgota sin Jerke iz Stoca kao graditelja
stambenog objekata izgrađenog na tom zemljištu.
Broj: 01-01-078/15
Datum, 03.12. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu (Sl. novine F BiH br. 25/03),
članka 17. Statuta općine Stolac ( Sl. glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02) članka 21,24,25,26 i 27.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (Sl. glasnik općine
Stolac br. 1/04 i 3/08), članak 1 i 3. Odluke o uvjetima i načinu stjecanja povoljnjijih uvjeta na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu socijalno ugroženim kategorijama pučanstva u općini
Stolac ( Sl.glasnik općine Stolac broj 1/05 i 3/06 ) rješavajući po zahtjevu Marko Čokara sin Ilije iz
Stoca za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je izgrađen stambeni objekt
bez prava korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 03.12.2015
godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I Na građevnom zemljištu k.č. bar. 600/200 u površini 347 m2, upisana u zk.ul.br.25 k.o.
Donji Poplat , utvrđuje se pravo vlasništva u korist Marko Čokara sin Ilije iz Stoca kao graditelja
stambenog objekata izgrađenog na tom zemljištu.
Broj: 01-01-079/15
Datum, 03.12. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Šetka

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac broj 1/98 i 1/02) i članka
9. Pravilnika o knjigovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine
Federacije BiH broj 60/14), Načelnik općine Stolac d o n o s i:
ODLUKU
O PREKLJIŽAVANJU PRIHODA U PRORAČUNU OPĆINE STOLAC ZA 2015 GODINU
I
Odobrava se preknjižavanje prihoda planiranih u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni
glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15 i 5/15), s tim da se financijski okvir Proračuna ne
mijenja i Proračun ostaje na planiranoj razini.
II
Prekljižavanje prihoda u članku 2. Proračuna općine stolac za 2015 godinu vrši se na slijedeći način.
II NEPOREZNI PRIHODI:
Ekonomski kod 721214 – Prihodi od GSM licence, u koloni plana iznos od 0,00 KM zamljenjuje se
iznosom od 80.000,00 KM.
III POTPORE
III.3. POTPORE IZ FEDERACIJE BIH
Ekonomski kod 7321124 – Potpore od federalnog ministarstva prometa i veza za lokalne ceste, u
koloni plana iznos od 80.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 0,00 KM
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja i za njenu provedbu zadužuje se Služba za financije i
proračun.
IV
Ova odluka će se primjenjivati za 2015 godinu i objaviti će se u službenom glasniku općine Stolac.
Broj: 01/1-1168/15
Datum, 06.11. 2015. godine.

NAČELNIK
OPĆINE STOLAC
Stijepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
19.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj
8/14 ), Načelnik općine Stolac d o n o s i:
ODLUKU
O PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU OPĆINE STOLAC ZA RAZDOBLJE OD
01.01.-31.12. 2015 GODINE
I
Odobrava se preraspodjela rashoda u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu (Službeni glasnik
općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15 i 5/15),) s tim da se financijski okvir izdataka na poziciji
Proračuna ne mijenja i Proračun ostaje na planiranoj razini.
II

Preraspodjela rashoda u članku 4. Proračuna općine Stolac za 2015 godinu vrši se na slijedeći način:
U dijelu : II POSEBAN DIO u organizacionoj jedinici:
URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
- Ekonomski kod 614319 – Transfer vjerskim zajednicama, u koloni plana iznos od 24.000,00
KM zamjenjuje se iznosom od 25.000,00 KM
- Ekonomski kod 614429/2 – Subvencija Javnoj ustanovi „Radimlja“, u koloni plana iznos od
90.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 89.000,00 KM
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja i za njenu provedbu zadužuje se Služba za financije i
proračun općine Stolac.
IV
Odluka će se primjenjivati za 2015 godinu i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac.
Broj:01/1-1175/15
Dana: 09.11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj
2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Iz Proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15
i 5/15), Medžlisu Islamske zajednice, dodijeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00
KM ( četiri tisuće KM) na ime sufinanciranja projekta: Dani Stolačkih džamija 2015.
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II
POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20100 , Ured Općinskog načelnika , ekonomski kod
614319 – Transferi vjerskim zajednicama.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1177/15
Dana: 09 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj
2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Iz Proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15
i 5/15), SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVENOJ OPŠTINI STOLAČKA, dodijeljuju se novčana
sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00 KM ( četiri tisuće KM) na ime sufinanciranja vjerskih i
kulturnih aktivnosti u Stocu.
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II
POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20100 , Ured Općinskog načelnika , ekonomski kod
614319 – Transferi vjerskim zajednicama.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1178/15
Dana: 09 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj
2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Iz Proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15
i 5/15), Župi Svetog Petra i Pavla - Rotimlja, dodijeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od
4.000,00 KM ( četiri tisuće KM) na ime sufinanciranja projekta Izrada ograde oko crkvenog dvorišta.
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II

POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20100 , Ured Općinskog načelnika , ekonomski kod
614319 – Transferi vjerskim zajednicama.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1179/15
Dana: 09 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj
2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Iz Proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15
i 5/15), Župi Svetog Ilije Proroka Stolac, dodijeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od
4.000,00 KM ( četiri tisuće KM) na ime sufinanciranja projekta: sanacija i uređenje župnog muzeja i
galerije – II faza.
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II
POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20100 , Ured Općinskog načelnika , ekonomski kod
614319 – Transferi vjerskim zajednicama.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1180/15
Dana: 09 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj

2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Iz Proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15
i 5/15), Župi Svih Svetih Aladinići, dodijeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00
KM ( četiri tisuće KM) na ime sufinanciranja projekta: Nabava i ugradnja otvora na crkvi Svih Svetih
u Aladinićima
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II
POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20100 , Ured Općinskog načelnika , ekonomski kod
614319 – Transferi vjerskim zajednicama.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1181/15
Dana: 09 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
19.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac broj
8/14 ), Načelnik općine Stolac d o n o s i:
ODLUKU
O PRERASPODJELI RASHODA U PRORAČUNU OPĆINE STOLAC ZA RAZDOBLJE OD
01.01.-31.12. 2015 GODINE
I
Odobrava se preraspodjela rashoda u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu (Službeni glasnik
općine Stolac broj 8/14, 2/15, 3/15, 4/15 i 5/15),) s tim da se financijski okvir izdataka na poziciji
Proračuna ne mijenja i Proračun ostaje na planiranoj razini.
II
Preraspodjela rashoda u članku 4. Proračuna općine Stolac za 2015 godinu vrši se na slijedeći način:
U dijelu : II POSEBAN DIO u organizacionoj jedinici:
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,CIVILNU ZAŠTITU I BRANITELJSKO INVALIDSKU ZAŠTITU
- Ekonomski kod 614129/1 – Transfer za zaštitu i spašavanje, u koloni plana iznos od 0,00 KM
zamjenjuje se iznosom od 9.000,00 KM
- Ekonomski kod 614241 – Transfer za posebne namjene/elementarna nepogoda, u koloni plana
iznos od 15.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 6.000,00 KM
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO,PROSTORNO UREĐENJE,ZAŠTITU OKOLIŠA I OBNOVU

-

Ekonomski kod 821521/0 – Projektna dokumentacija / Prostorni plan općine Stolac u koloni
plana iznos od 25.000,00 KM zamjenjuje se iznosom od 20.900,00 KM
Ekonomski kod 821521/9 – Elaborat procjene utjecaja okoliša na nacionalni spomenik
„Nekropolo stećaka Radimlja kod Stoca“ u koloni plana iznos od 0,00 KM zamjenjuje se
iznosom od 4.100,00 KM
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i za njenu provedbu zadužuje se Služba za financije i
proračun općine Stolac.
IV
Odluka će se primjenjivati za 2015 godinu i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac.
Broj:01/1-1231/15
Dana: 18.11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac (Službeni glasnik općine Stolac br. 1/98 i 1/02), i članka
33.a.Odluke o izvršenju proračuna općine Stolac za 2015 godinu ( Službeni glasnik općine Stolac
broj 8/14 i 2/15), a u svezi sa člankom 10 Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Stolac ( Službeni glasnik općine Stolac broj
2/15) i članko I točka 4. Odluke o urvrđivanju liste projekata nevladinih i neprofitnih organizacija
koje će se financirati iz Proračuna općine Stolac u 2015 godini broj 01/1-566/15, Načelnik općine
Stolac d o n o s i:
O D L U K U
I
Udruzi Univerzalna škola Sporta – Stolac , dodijeljuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od
1.000,00 KM ( tisuću KM) na ime sufinanciranja projekta: Organizacija Male olimpijade univerzalnih
škola sporta u Stocu.
II
Sa korisnikom sredstava iz članka 1 ove Odluke zaključiti će se Ugovor o financiranju u okviru
raspoloživih sredstava planiranih u Proračunu općine Stolac u 2015 godini na poziciji „RASHODI II
POSEBAN DIO, proračunska organizacija 20700 , Služba za društvene djelatnosti , ekonomski kod
614249 – Nevladine Udruge.
Ugovorom o financiranju će se urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u vezi financiranja
navedenog projekta iz članka I.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije i proračun općine Stolac.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku općine Stolac..
Broj:01/1-1260/15
Dana: 27 .11.2015 godine

NAČELNIK OPĆINE
Stjepan Bošković dipl.ing.

SADRŽAJ
1. OPĆINSKO VIJEĆE
01. Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna općine Stolac za 2016 godinu,
02. Odluka o izvršenju proračuna općine Stolac za 2016 godinu - Nacrt
03. Odluka o promijeni statusa neokretnosti u općoj uporabi,
04. Odluka o suglasnosti na imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić Stolac,
05.Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva,

2. NAČELNIK OPĆINE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Odluka o prekljižavanju prihoda u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu,
Odluka o prezaspodjeli rashoda u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava,
Odluka o preraspodjeli rashoda u Proračunu općine Stolac za 2015 godinu,
Odluka o dodjeli novčanih sredstava

Službeni glasnik općine Stolac izlazi po potrebi. Tiraž ovog broja je 50 kom.
Glavni i odgovorni urednik Zdenko Marić Tehnička priprema Zdenko Marić

