Na temelju članka 37. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2014. godinu (“Narodne novine”, broj 152/13) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na __. sjednici, od ____________ 2014. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih
sredstava doznačenih iz Državnog proračuna
za 2014. godinu

Točka 1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za izračun i raspodjelu sredstava planiranih
Šibensko-kninskoj županiji iz Državnog proračuna u 2014. godini u iznosu od 2.448.810,00
kuna.
Točka 2.
Šibensko-kninska županija raspoređuje 75% novčanih sredstava (1.836.608,00 kuna)
navedenih u točki 1. gradovima i općinama sa svog područja koji nisu izravno korisnici
pomoći iz Državnog proračuna.
Točka 3.
Pravo na dodjelu novčanih sredstava iz točke 2. imaju jedinice lokalne samouprave
Šibensko-kninske županije koje imaju prihod po stanovniku za 2012. godinu manji od
prosjeka prihoda po stanovniku općina i gradova na razini županije za 2012.godinu.
Točka 4.
Sukladno stavku 6. članka 37. Zakona o izvršavanju državnog Proračuna Republike
Hrvatske za 2014. godinu ovlašćuje se župan za donošenje odluke o rasporedu sredstava za
gradove i općine Šibensko-kninske županije za 2014. godinu uz prethodno prikupljanje
zahtjeva općina i gradova.
Točka 5.
Raspored sredstava općinama i gradovima Šibensko-kninske županije izvršit će se po
kriterijima i na način da se ta sredstva mogu koristiti samo za financiranje Rashoda za
materijal i energiju (podskupinu 322 Računskog plana proračuna) i za ulaganja u kapitalne
programe – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna,
osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 osobni automobil).

Točka 6.
Šibensko-kninska županija može koristiti 25% novčanih sredstava iz točke 1. (612.202
kuna) za ulaganja u kapitalne programe - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4
Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311
Osobni automobil).
Točka 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. godine.
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