
Temeljem članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(Narodne novine br. 142/14, 115/15 i 87/16) i članka 31. Statuta općine Goričan (Službeni 
glasnik Međimurske županije br. 5/2013) Općinsko vijeće općine Goričan na 26. sjednici 
održanoj 04.04.2017.g. donijelo je  

O D L U K U  

o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna općine Goričan 

 za 2016.godinu 

 

Članak 1. 

Tijekom 2016.godine u proračunu općine Goričan ostvaren je negativan rezultat poslovanja u 
iznosu od – 710.951,48 kuna, a utvrđen je na način kako je to propisano člancima 81. i 82. 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 

Izvršeno je prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima 
financiranja, uz izvršene obvezne korekcije rezultata. 

Struktura ostvarenog rezultata poslovanja za 2016.godinu prikazuje se kako slijedi: 

- Višak prihoda poslovanja: 395.006,97 kn 
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine: 1.055.958,45 kn 
- Manjak prihoda od financijske imovine i otplate zajmova: 50.000,00 kuna 

_____________________________________________________________ 
UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA ZA 2016.G.  - 710.951,48 KN 
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA: 539.897,50 KN 

              UKUPNO REZULTAT POSLOVANJA: - 171.053,98 KN 

Članak 2. 

Tijekom 2017.godine izvršiti će se preraspodjela rezultata (između računovodstvenih 
kategorija rezultata) na način kako je to dozvoljeno važećim proračunskim propisima. Tako će 
se dijelom ostvarenog viška prihoda poslovanja prebiti dio manjka prihoda od nefinancijske 
imovine i manjka od financijske imovine i otplate zajmova. 

Članak 3. 

Proračunski manjak općine Goričan za 2016.godinu u iznosu od 171.053,98 kuna uključiti će 
se u prve izmjene i dopune proračuna općine Goričan za 2017.godinu kojima će se planirati i 
njegovo pokriće. 

U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe 
ravnomjernog zadovoljavanja svih zakonom propisanih javnih potreba planiranih kroz 
rashode i izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2017. godine nastaviti će se s 



poduzimanjem svih mjera i napora za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih 
prihoda u skladu sa zakonom i provedbenim propisima poštivajući načela ekonomičnosti, 
učinkovitosti i djelotvornosti prilikom trošenja proračunskih sredstava kako bi prihodi u 
2017.godini bili dostatni za pokriće prenesenog proračunskog manjka u iznosu od 171.053,98 
kuna. 

Članak 4. 

Temeljem odredbi Zakona o proračunu i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna 
jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016-2018. od 14. kolovoza 
2015.godine, vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika kao i njihovo 
trošenje moraju biti uključeni u proračun jedinica lokalne i područne samouprave. Slijedom 
navedenog, prihodi i primici te rashodi i izdaci Knjižnice i čitaonice Goričan uključeni su u 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Goričan za 2016.godinu. 

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske 
županije. 

 

Klasa: 021-01/17-01/1 

Urbroj: 2109/08-17-07                      

Goričan, 04.04.2017.g. 

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                    Andrej Blagus                     

 

 


