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Raša, __ studenoga 2022. 

 

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 26. 

Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“ br. 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko 

vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana ______ 2022. godine donosi  

 

Odluku o izmjenama Odluke o 

 izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu („Službene novine 

Općine Raša“, br. 9/21) u članku 13. stavku 3. riječi: „iznosu od 4.000.000.00 kuna“ zamjenjuju 

se riječima: „iznosu od 1.000.000.00 kuna“. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Raša". 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 Željko Zahtila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu (Službene novine Općine Raša, 

br. 9/21). Odredbom članka 13. stavka 3. navedene Odluke određeno je da se Proračunom za 

2022. godinu planira dugoročno zaduženje u iznosu od 4.000.000.00 kuna za projekt Kulturno-

komercijalni kompleks u Raši – Karlota. 

 

S obzirom na to da su prijedlogom Drugih (II) izmjena i dopuna Proračuna Općine Raša za 

2022. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini planirani u i iznosu od 

1.000.000,00 kuna, a radi se o kreditnom zaduženju radi ulaganja u Kulturno – komercijalni 

kompleks u Raši – Karlota, to je posljedično potrebno u tome dijelu izmijeniti predmetnu Odluku 

o izvršavanju Proračuna.  

 

Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Raša da prijedlog  
Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2022. godinu razmotri i 
donese u predloženom tekstu.  

                Općinska načelnica 

 

 

 

 

 

 

 


