
P R I J E D L O G 

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18., 126/19, 108/20), Uputa Ministarstva 

financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

razdoblje 2022-2024  i Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj: 6/13, 10/13, 2/18, 5/20, 5/21, 7/21-pročišćeni tekst)  Općinsko vijeće Općine 

Donji Kraljevec je na ……………… sjednici održanoj dana ……………... godine donijelo: 

 

O D L U K U 

o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja te način i dinamika pokrića 

procijenjenog manjka u proračunu Općine Donji Kraljevec u trogodišnjem razdoblju od 2022. 

– 2024. godine. Odluka se donosi za Općinu bez proračunskih korisnika, koji samostalno 

procjenjuju rezultate poslovanja i unose ih u svoje financijske planove. Rezultat poslovanja 

koji je naveden u proračuna za razdoblje 2022. – 2024. sastoji se od rezultata poslovanja 

Općine i proračunskih korisnika.  

Članak 2. 

Procjena planiranog proračunskog manjka iz članka 1. ove Odluke temelji se na Financijskim 

izvještajima Općine Donji Kraljevec za 2020. godinu i za razdoblje od 01.01.2021.-

30.09.2021. godine 

- 31.12.2020. godine utvrđen je manjak u iznosu od 1.856.134,00 kn 

- 30.09.2021. godine utvrđen je manjak u iznosu od 1.076.728,00 kn 

Temeljem navedenih rezultata poslovanja iz prethodnog razdoblja i procjenom dinamike 

ostvarivanja prihoda i primitaka te realizacije rashoda i izdataka do kraja 2021. godine, 

procjenjuje se rezultat poslovanja na kraju 2021. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kn. 

Članak 3. 

U Proračunu Općine Donji Kraljevec za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

planirat će se pokriće dijela projiciranog manjka iz članka 1. ove Odluke iz prihoda 

poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske  imovine prema sljedećoj dinamici: 

- 2023. godina – 500.000,00 

- 2024. godina – 500.000,00 

Članak 4. 

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela projiciranog proračunskog 

manjka, kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit će se s 

poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz 

maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih 



sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te 

rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom. 

Članak 5. 

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka 

negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe 

navedenih mjera su prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.  

 

Članak 6. 

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja stupa na snagu 1. siječnja 

2022. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

 

        Predsjednik općinskog vijeća: 

        Mladen Taradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG 

POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE 

1. Proračunom te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka 

2. Kod planiranja i izvršavanja proračuna prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze 

3. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim  

4. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih 

pomoći prijavom projekata na natječaje europskih i drugih fondova 

5. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga 

građanima 

6. Poboljšanje uvjeta za razvoj malog obrtništva i obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva 

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA 

Naziv mjere Opis/Način provedbe Rok provedbe 
Proračunom te izmjenama i 

dopunama proračuna pokriće 

manjka 

Proračun koji uključuje rezultat 

poslovanja pruža cjelovit 

financijski okvir za donošenje 

odluka o budućoj potrošnji i 

izvorima financiranja 

Zakonski rokovi, a prema potrebi 

prilikom izmjena i dopuna 

Proračuna u narednom razdoblju 

Kod planiranja i izvršavanja 

Proračuna prioritet imaju 

zakonske i ugovorne obveze 

Mjera podrazumijeva prioritetno 

podmirivanje već preuzetih 

obveza, odnosno zakonskih 

obveza 

Kontinuirano 

Kontinuirano praćenje naplate 

prihoda i preuzimanje obveza u 

skladu s njihovim ostvarenjem 

 

Mjera uključuje preuzimanje 

obveza u skladu s dinamikom 

ostvarenja izvora financiranja 

kako je definirano u planu 

Proračuna 

Kontinuirano 

Povećanje financiranja 

proračunskih projekata i aktivnosti 

iz tekućih i kapitalnih pomoći 

prijavom projekata na natječaje 

europskih i drugih fondova 

Mjera uključuje oslobađanje 

sredstava iz izvora opći prihodi i 

primici (porezni prihodi) i 

financiranje što više aktivnosti i 

projekata iz drugih izvora 

(nacionalni i europski natječaji i 

dr. ) 

Kontinuirano 

Smanjenje materijalnih rashoda uz 

zadržavanje kvalitete rada i 

pružanja usluga građanima 

Maksimalna racionalizacija 

materijala rashoda uz maksimalno 

poštivanje načela ekonomičnosti i 

učinkovitosti prilikom trošenja 

proračunskih sredstava 

Kontinuirano 

 

 

Planirani financijski učinak predloženih mjera je pokriće trenutnog manjka prihoda i primitaka u razdoblju od 

2022. do 2023. godine. 

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je općinski načelnik.  

 

KLASA:  

UR.BROJ: 2109-06-03-21- 

Donji Kraljevec, ....12.2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Mladen Taradi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


