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Obrazloženje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Berek za 2019. godinu
Proračun i proračunski korisnici moraju, temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
sastavljati financijske izvještaje za razdoblja u tijeku proračunske godine. Financijski izvještaji izrađuju
se s ciljem prezentiranja informacija o financijskom položaju i uspješnosti ispunjavanja postavljenih
ciljeva.
Na kraju izvještajnog razdoblja, rezultat se utvrđuje sučeljavanjem ukupnih prihoda/primitaka i
rashoda/izdataka pri čemu se saldo utvrđuje u okviru podskupine 922 Višak/manjak prihoda. Članak
82.st2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,
3/18) propisuje da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u
financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu
s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja
planiranja.
Općina Berek izradila je i predala financijske izvještaje za 2019. godinu u obliku i rokovima propisanim
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu pri čemu je na dan
31.12.2019. utvrđen manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje od 1.540.198,47 kn.
Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda
od nefinancijske imovine te manjka primitaka od financijske imovine, te utvrđuje namjena i
raspodjela financijskog rezultata Općine Berek za 2019. godinu.
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Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08,136/12 i 15/15) i čl.82. st.2.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te
članka 30. Statuta Općine Berek (Službeni glasnik br.01/2018) Općinsko vijeće općine Berek na sjednici
održanoj 19. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
O utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja – viška / manjka
Općine Berek za 2019. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu
Proračuna Općine Berek za 2019. godinu.
Članak 2.
Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna za proračunsku godinu na dan 31.12.2019. utvrđena su kako slijedi:
Broj računa
92211
92211
92211
92222
92222
92222
922

Naziv računa
Višak prihoda poslovanja
1. Korekcija rezultata poslovanja (kapitalne potpore)
Višak prihoda poslovanja 2019. nakon 1.
korekcije
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
1. Korekcija rezultata (za kapitalne
potpore)
Manjak prihoda od nefinancijske imovne
nakon 1. korekcije
Manjak prihoda i primitaka za prijenos u
slijedeće razdoblje

Stanje 31.12.2019.
4.554.998,43
-3.265.833,02
1.289.165,41
6.095.196,90
3.265.833,02
2.829.363,88
1.540.198,49

Članak 3.
Raspoloživi višak prihoda za 2018. godinu u iznosu od 19.815,00 kn prema izvorima financiranja sastoji
se iz:

- Prihod od HZZ-a za program „Javni rad“ .
Višak prihoda od 19.815,00 kn raspoređen je i potrošen za povrat sredstava HZZ-u po okončanom
obračunu za „Javne radove“.
Članak 4.
Utvrđeni manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2019. godinu u iznosu od 1.540.198,49 kn namirit
će se u 2020. godini iz kapitalnih prihoda iz državnog proračuna ( obveza po Ugovoru o financiranju).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim glasniku Općine Berek.
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