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Domašinec, 11.12.2015. 

 

IZVJEŠĆE 
sa rasprave 

Odbora za financije i proračun Općine Domašinec 
uz donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2016. godinu, Projekciju 

proračuna za 2017. i 2018. i Plana razvojnih programa 
 

Odbor za financije i proračun Općine Domašinec na sjednici održanoj dana 11.12.2015. godine 

raspravljao je o prijedlogu Proračuna Općine Domašinec za 2016. godinu, Projekciji proračuna 

za 2017. i 2018. godinu, te Planu razvojnih programa do 2018. godine. 

 

Nazočni na sjednici: 

 

1.   Dragutin Furdi, član 

2. Ljubica Drvoderić, članica 

 

Osim članova Odbora, sjednici je nazočan općinski načelnik Dragutin Lisjak. 

 

Odbor za financije i proračun analizirao je prijedlog Proračuna Općine Domašinec za 2016. 

godinu, te zaključuje da su u Proračunu za 2016. godinu planirani ukupni prihodi i rashodi i to: 

 

Prihodi poslovanja u iznosu od 3.552.000,00 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 

iznosu od 

422.000,00 

  

Rashodi poslovanja u iznosu od 2.198.200,00 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 

iznosu od 

1.775.800,00 

  

Ukupno prihodi i primici  iznose 3.974.000,00 

Ukupno rashodi i izdaci  iznose 3.974.000,00 

 

 

 

 



 

Prihodi poslovanja (razred 6 i 7) planirani u iznosu od 3.974.000,00 kuna, a sastoje od: 

 

Skupina 61 Prihodi od poreza  1.201.700,00 

Skupina 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 

subjekata unutar općeg proračuna 

 1.432.500,00 

Skupina 64 Prihodi od imovine  511.300,00 

Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih 

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 

naknada 

 396.500,00 

Skupina 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  10.000,00 

Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 

imovine 

 225.000,00 

Skupina 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 

imovine 

 197.000,00 

     

 

Rashodi poslovanja (razred 3 i 4) planirani su u iznosu od 3.974.000,00 kuna, a sastoje od: 

 

Skupina 31 Rashodi za zaposlene  338.800,00 

Skupina 32 Materijalni rashodi  1.263.400,00 

Skupina 34 Financijski rashodi  4.500,00 

Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 

proračuna 

 5.200,00 

Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 

osiguranja i druge naknade 

 160.000,00 

Skupina 38 Ostali rashodi  426.300,00 

Skupina 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 

imovine 

 231.000,00 

Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine 

 1.189.800,00 

Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini 

 355.000,00 

 

Podrobnija obrazloženja stavaka iskazana su u prijedlogu Proračuna Općine Domašinec za 

2016. godinu na razini osnovnog računa računskog plana. 

 

 U Plan razvojnih programa generiraju se podaci direktno iz računovodstvenog programa 

u 4 cilja i to: Razvoj zajednice, Komunalne djelatnosti, Društvene djelatnosti i Nefinancijska 

imovina. 

 

Projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu iskazana je na propisanoj drugoj razini i nije 

posebno obrazlagana u ovom Izvješću. 

 

Odbor za proračun i financije predlaže Općinskom vijeću Općine Domašinec donošenje 

Proračuna Općine Domašinec za 2016. godinu, Projekciju proračuna za 2017. i 2018. godinu, te 

Plan razvojnih programa do 2018. godine. 

 

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                Dragutin Furdi, mag.med.lab.diag. 
 


