Na temelju članka 82. stavka2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN
broj 124/14, 115/15, 87/16 i 03/18.) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine
Kaptol“,broj 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 29. sjednici, održanoj 31. ožujkaa
2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspodjeljuje se rezultat poslovanja općine Kaptol na dan 31.12.2020. godine i to
kako slijedi:
konto 92211
konto 92213
konto 92222

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

2.006.652,83
1.345.511,73
3.559.872,76
-207.708,20

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.006.652,83 kn i višak primitaka od nefinancijske
imovine od 1.345.511,73 kn koristit će se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda nefinancijske imovine prenosi se na manjak prihoda poslovanja. Nakon provedenih
knjiženja utvrđuje se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 207.708,20 i kao takav bit će evidentiran
u knjigovodstvenoj evidenciji.
Članak 2.
Nakon provedenih knjiženja utvrđuje se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 207.708,20 i
kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.
Članak 3.
Sukladno čl. 2. ove Odluke utvrđuje se sljedeća struktura rezultata iz po izvorima financiranja:
Izgradnja dječjeg vrtića
HZZ - Javni radovi
ukupno pomoći
primici od financijske imovine
opći prihodi i primici
donacije
UKUPAN REZULATAT

-

-3.278.397,60
695,77
-3.277.701,83
1.345.511,73
1.724.481,90
-207.708,20

Članak 4.
Sukladno čl. 3. ove Odluke u Izmjene i dopune proračuna uvrstit će se prihodi pomoći za
izgradnju vrtića. Višak od pomoći za Javne radove će se uvrstiti na smanjenje prihoda po konačnom
obračunu za 2020 g. Višak primitaka od financijske imovine uvrstit će se u izdatke za financijsku
imovinu, a ukupan višak općih prihoda iprimitka u iznosu od 1.724.481,90 kn koristit će se na nabavu
i održavanje nefinancijske imovine te ostale programe za koje proračunska sredstva ne budu dostatna.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine
Kaptol“.
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