Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 18. Statuta Grada Križevaca
("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Križevaca je
na 10. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine donijelo
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovom se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju stanja Grada Križevaca na osnovnim računima podskupine 922 (glavna knjiga razine 22)
te njihova raspodjela u 2018. godini.
Članak 2.
Stanja na osnovnim računima podskupine 922 u glavnoj knjizi razine 22 Grada Križevaca
utvrđuju se na 31.12.2017. godine, kako slijedi:
92211
92222
92223

Višak prihoda poslovanja
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
Manjak primitaka od financijske imovine

3.225.422,47
6.637.503,56
1.090.441,21

Članak 3.
Utvrđeni višak prihoda poslovanja iz članka 2. raspodjeljuje se u 2018. godini, kako slijedi:
 246.374,12 kuna neiskorištenih namjenskih prihoda ostvarenih 2017. godine rezervirat će
se za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba;
 1.090.441,21 kuna koristit će se za pokriće manjka primitaka od financijske imovine i
 1.888.607,14 kuna koristit će se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Članak 4.
Preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.748.896,42 kuna pokrit će
se, kako slijedi:
 2.000.000,00 kuna tijekom 2018. godine,
 1.500.000,00 kuna tijekom 2019. godine i
 1.248.896,42 kuna tijekom 2020. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
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OBRAZLOŽENJE
ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2017. GODINU
Sukladno članku 20. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u glavnoj
knjizi razine 22 Grada Križevaca, prihodi i rashodi iskazani su uz primjenu modificiranog
računovodstvenog načela nastanka događaja, gdje se
 prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod
uvjetom da se mogu izmjeriti,
 rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom
razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.
Nadalje, u skladu s člankom 52. Pravilnika, proračuni evidentiraju prijenose za
financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti prema novčanom
načelu.
U financijskim izvještajima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (razina 22) za iskazivanje prijenosa proračuna prema proračunskim korisnicima
iz svoje nadležnosti za financiranje redovne djelatnosti isključivo se koristi podskupina 367 –
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne
djelatnosti. Računi podskupine 367 ne koriste se u procesu planiranja.
Stoga su prihodi i primici te rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.2017. do
31.12.2017. godine u glavnoj knjizi razine 22 Grada Križevaca iskazani, kako slijedi:
 prihodi Grada Križevaca, koji su ostvareni i postali raspoloživi u izvještajnom razdoblju
od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine,
 rashodi i izdaci Grada Križevaca na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u
izvještajnom razdoblju od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine, neovisno o plaćanju,
 rashodi proračunskih korisnika financirani sredstvima proračuna (izvor 11 Opći
prihodi i primici, izvor 43 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije te izvor 44
Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU - za projekte
''Pomozimo jedni drugima I, II i III'') prema novčanom načelu.
Glavna knjiga Grada Križevaca razine 22 ne obuhvaća vlastite i namjenske prihode i
primitike proračunskih korisnika te rashode i izdatke financirane iz tih izvora.
Opisanom metodologijom vođenja glavne knjige dobiven je rezultat iskazan na
osnovnim računima podskupine 922 u glavnoj knjizi razine 22 Grada Križevaca na
31.12.2017. godine, kako slijedi:
92211 Višak prihoda poslovanja
3.225.422,47
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
6.637.503,56
92223 Manjak primitaka od financijske imovine
1.090.441,21
Budući da višak prihoda poslovanja sadrži i namjenska neutrošena sredstva, koja su
ostvarena tijekom 2017. godine, ista se Odlukom rezerviraju za utrošak u 2018. godini.
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Preostali dio viška prihoda poslovanja, koji nema namjenu, koristit se za pokriće
ukupnog manjka primitaka od financijske imovine te dijela manjka prihoda od nefinancijske
imovine.
Nepokriveni dio manjka prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se djelomično u
2018. godini te naredne dvije proračunske godine.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I
JAVNU NABAVU

