
                                                                                                                                       
 Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelsa  („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj 5/13, 8/13) i Uputa 
Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 
2018.-2020., KLASA: 400-06/17-02/17, URBROJ:513-05-01-17-1 od 24. kolovoza 2017g., Općinsko vijeće 
Općine Jelsa na sjednici održanoj dana 11. listopada 2017.g. donosi:  
 

ODLUKU 
O POKRIĆU MANJKA PRIHODA 

PRORAČUNA OPĆINE JELSA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja utvrđenog u 
Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Jelsa za 2016. godinu u iznosu od 3.674.303,00 kuna, 
koji se prenosi i planira u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelsa za 2017. godinu i projekcijama za 
2018. i 2019. godinu. 
 

Članak 2. 
 
 U Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelsa za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. 
godinu planirat će se pokriće manjka prihoda Proračuna Općine Jelsa iz članka 1. ove Odluke iz prihoda 
poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine prema sljedećoj dinamici: 
 2017. godina -  1.225.000,00 kuna,  
 2018. godina -  1.225.000,00 kuna, 
 2019. godina -  1.224.303,00 kuna  

Članak 3. 
 
 U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja 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 4. 
 
 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 5 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Jelsa''. 
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