REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/17-01/95
URBROJ: 2176/02-02-17-3
Hrvatska Kostajnica, 21. prosinca 2017.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
( „Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice
(„Službeni vjesnik“ Grada Hrvatske Kostajnice „ broj 27/09, 20/13 i 43/14), Gradsko vijeće Grada
Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017.g.
donijelo je:

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA I POKRIĆU DIJELA PLANIRANOG MANJKA U PRORAČUNU
GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način
pokrića planiranog manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2017. godinu, a koji će se sukcesivno
otklanjati u idućim proračunskim razdobljima, a prema Proračunu Grada Hrvatske Kostajnice za 2018.
godinu, te projekcijama 2019.-2020. godina.

Članak 2.
Procjena planiranog proračunskog manjka temelji se na Godišnjem financijskom izvješću Grada
Hrvatske Kostajnice za 2016. godinu u iznosu 6.122.256 kn.
Članak 3.
U Proračunu Grada Hrvatske Kostajnice za 2018. godinu, i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
planirat će se pokriće dijela procijenjenog manjka prema sljedećoj dinamici:

2018.g. = 401.680,00 kn
2019.g. =316.864,00 kn
2020.g. =307.213,00 kn
Pokriće ostatka manjka prihoda i primitaka planirat će se prilikom sastavljanja Proračuna Grada
Hrvatske Kostajnice za naredne godine.
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 čine prilog
ove Odluke i njezin su sastavni dio.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Grada Hrvatske Kostajnice.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Čubaković,prof.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje
uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom
provedbe navedenih mjera

1) Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja
- U skladu s uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i (regionalne) samouprave za
razdoblje 2018-2020.g. , izrađena je analiza financijskog stanja Grada Hrvatske Kostajnice
radi učinkovite procijene manjka prihoda i primitaka
- Grad Hrvatska Kostajnica za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga ima ustrojen
Jedinstveni upravni odjel
- Proračunom Grada Hrvatske Kostajnice obuhvaćena su dva proračunska korisnikaGradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića i Dječji vrtić „ Krijesnica“
- Uvidom u stanje na dan 31.12.2016. godine ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi
6.122.256 kn, rezultat je smanjenih prihoda prethodnih proračunskih razdoblja, osobito
prihoda od poreza, i određenih izostanaka tekućih pomoći u pojedinim godinama koje su
bile nedostatni teret za prihodovnu stranu proračuna. Dugogodišnja loša demografska
slika koja je odraz nezaposlenosti, odljeva stanovništva i niskih primanja zaposlenog
dijela stanovništva utjecala je na drastično smanjenje prihodovne strane Proračuna
Grada Hrvatske Kostajnice, koji bez određenih tekućih pomoći ne može ostvariti fiskalnu
stabilnost
- Budućim makroekonomskim politikama, stabilizaciji stanja u Državnom proračunu, te
provođenjem potrebnih poreznih mjera, pravilno razvrstavanje jedinica prema indeksu
razvijenosti očekuje se poboljšanje ocjene postojećeg financijskog stanja
2) PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA
- Pokriće manjka prema planu
- Racionalizacija rashodovne strane Proračuna radi boljeg iskorištavanja kapaciteta i
snižavanja troškova
- Kontinuirano praćenje naplate prihoda i poduzimanje mjera za nepravovremeno
ostvarenje
- Stvaranje uvjeta za poboljšanje demografske slike, te zapošljavanja stanovništva.

3) AKCIJSKI PLAN I ODGOVORNE OSOBE
-

Proračunom i financijskim planovima, izmjenama i dopunama smanjivati manjak
(do 15. listopada 2018.g.)
Prioritetno podmirenje preuzetih obveza, racionalno stvaranje novih
(kontinuirano)
Praćenje naplate prihoda i poduzimanje mjera u skladu s ostvarenjem
( tromjesečno-kontinuirano)
Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći

-

(kontinuirano)
Poboljšanje uvjeta za razvoj zajednice kroz ulaganje i projekte
(kontinuirano)
ODGOVORNA OSOBA: Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, te odgovorne osobe
proračunskih korisnika.

ODSJEK ZA PRORAČUN, KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

