


 

 Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne 

novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), te članka 19. Statuta  Općine Kršan  (Službeno 

glasilo Općine Kršan br.06/09 i 05/13, 02/18), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici 

________ 2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine  

u Općini Kršan u 2018. godini 
 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa Vijeća bošnjačke 

nacionalne manjine u Općini Kršan, a za koje su u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu, 

raspoređena sredstva u iznosu od 25.000,00 kn (Aktivnost A130101-Rashodi za nacionalnu 

manjinu Bošnjaka).  

 

Članak 2. 

  U Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu, sredstva za Vijeće bošnjačke nacionalne 

manjine osigurana su za sljedeće rashode: 

– rashode poslovanja (sredstva za materijalne, financijske, te ostale rashode i 

naknade) 

– rashode za nabavu nefinancijske imovine, 

– rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada. 
 

 

Članak 3. 

 Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se iz: 

–   Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, 

–  sredstava koja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan ostvari od    

donacija, poklona i drugih izvora u skladu s pozitivnim propisima. 

 

  

Članak 4. 

 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, nema svoj poslovni račun 

(IBAN), već djeluje u okviru Općine Kršan, odnosno njihove aktivnosti se iskazuju u 

Proračunu Općine Kršan. 

 Eventualna sredstva koja Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan ostvari 

iz drugih izvora, biti će iskazana u Proračunu Općine Kršan.  
 

 

Članak 5. 

 Temeljem članka 4. ove Odluke, sredstva za rashode iz članka 1. i 2. ove Odluke 

isplaćivati će se iz Proračuna Općine Kršan, neposredno dobavljačima, odnosno 

isporučiteljima robe, radova ili usluga, te članovima Vijeća bošnjačke nacionalne manjine 

ukoliko se radi o naknadi troškova nastalih prilikom provođenja aktivnosti, a sve temeljem 

dostavljene dokumentacije. 

  Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, obvezno je najmanje jednom mjesečno 

dostaviti račune, te ostalu vjerodostojnu dokumentaciju (ugovore o djelu, putne naloge i sl.) 

na temelju koje će se, nakon provjere ispravnosti istih, vršiti isplata.   
 

 

 



 

Članak 6. 

 Ova Odluka objaviti će se  u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 

 

Općinsko vijeće Općine Kršan 

Predsjednik Općinskog vijeća        

Zdravko Vidak 

KLASA: 021-05/18-01/__            _____________________ 

URBROJ: 2144/04-05-18-__ 

Kršan, __________  2018 

 

___________________________________________________________________________ 

Obrazloženje: 

 Sukladno Zakonu o Proračunu, vijeća nacionalnih manjina su proračunski korisnici i kao takvi su 

obveznici vođenja proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja.  

 Vijeća nacionalnih manjina mogu poslovati preko vlastitog računa i u tom slučaju su obvezni voditi 

vlastito knjigovodstvo, sastavljati financijske izvještaje i predavati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. 

 Druga je mogućnost da Vijeća nacionalnih manjina djeluju u okviru JLS,  nemaju svoj račun i sve 

transakcije iskazane su u proračunu JLS, u kom slučaju nisu obvezni sastavljati financijske izvještaje. 

 Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, odlučilo se za drugu opciju, kako je i razrađeno 

u prijedlogu ove Odluke. 

 


