
 
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 
59/99, 61/99, 67/99 in 89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. 
člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. 
redni seji dne 18.12.2003 sprejel 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o izvrševanju proračuna  
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003 

 
1. člen 

 
1. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003 (Uradni list RS št. 52/03) se 
spremeni, tako da se glasi: 
 
" Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 plan 2003 
A. bilanca prihodkov in odhodkov  
I. prihodki 635.046.000 
II. odhodki 
III. proračun

632.162.000 
2.884.000 ski presežek (primanjkljaj)   I. - II. 

ja kapitalskih deležev  261.000

IV. - V 261.000 

3.145.000
tev na računih (zmanjšanje)  I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII. 0

- IX. = - III -2.884.000 

nančnih prejem
iji po področjih proračunske porab zvojnih 

rogramov so priloga k temu odloku." 

 objavi v Uradnem listu Republike Slovenije  

 
t. 401-11/2003 Župan Občine Šmartno pri Litiji 

r 

B. račun finančnih terjatev in naložb  
IV. prejeta vračila danih posojil in proda  
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev skupaj 0 
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev    
C. račun financiranja  
VII. zadolževanje   
VIII. odplačila dolga  
IX. povečanje sreds
X. neto financiranje    VI. + VII - VIII. 

 

 
 
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi
in posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikac

kov in izdatkov, 
e, ter načrt ra

p
 

2. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
 

Š
Šmartno pri Litiji, dne 18.12.2003. Milan Izlaka
 
 


