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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 33. Statuta Općine Jelsa ("Službeni glasnik Općine Jelsa" br. 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine 
Jelsa, na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU 

 
Članak 1. 

 
1. Ostvareni prihodi poslovanja 22.364.045 
2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.343 
3. Ukupno ostvareni prihodi (1+2) 22.375.388 
4. Izvršeni rashodi poslovanja 17.254.379 
5. Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.166.760 
6. Ukupno izvršeni rashodi (4+5) 22.421.139 
7. Razlika – višak prihoda poslovanja (1-4) 5.109.666 
8. -ispravak manjka pr.poslovanja-rashodi za kapitalne pomoći – 386 +3.639.894 
9. -ispravak manjka pr.poslovanja-prihodi od kapitalnih pomoći – 63 -1.258.037 

10. Višak prihoda poslovanja +7.491.523 
11. Razlika – manjak prihoda od nefinancijske imovine (2-5) -5.155.417 
12. -ispravak manjka prihoda od nef.imovine-rashodi za kapit.pomoći – 386 -3.639.894 
13. -ispravak manjka prihoda od nef.imovine-prihodi od kapit.pomoći – 63 +1.258.037 
14. Manjak prihoda od nefinancijske imovine -7.537.274 
15. Manjak prihoda 2018.g. (3-6) -45.751 
16. Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz preth. god.-Općina Jelsa -1.802.218 
17. Dječji vrtić Jelsa-višak prihoda iz preth.god. +17.308 
18. Općinska knjižnica i čit.Jelsa-višak prihoda iz preth.god. +11.448 
19. Muzej Općine Jelsa-manjak prihoda iz preth.god. -1.677 
20. Višak prihoda 2017.g.-Muzej O.Jelsa-za vinogradarsku zbirku +53.419 
21. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju -1.767.471 

 Općina Jelsa-manjak prihoda od nefin.imovine -1.657.087 
 Dječji vrtić Jelsa-manjak prihoda poslovanja -55.578 
 Općinska knjižnica i čit.Jelsa-višak prihoda poslovanja +136 
 Muzej Općine Jelsa-manjak prihoda poslovanja -54.942 

 
 

Članak 2. 
 
 Viškom prihoda poslovanja u 2018. g. u iznosu od 7.491.523 kn pokriva se dio manjka prihoda 
od nefinancijske imovine. 
 

Članak 3. 
  
 Manjak prihoda u iznosu od 1.767.471 kn pokrit će se viškom prihoda u sljedećem razdoblju.
  

Članak 3. 
 
 Neutrošena sredstva Proračuna na računima korisnika Proračuna ostaju korisnicima za iste 
namjene u 2019. godini.  

Članak 4. 
 
 Sredstva stalne zalihe nisu korištena u tijeku 2018. godine. 
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Članak 5. 
 
 Pregled izvršenja Proračuna Općine Jelsa za 2018. godinu na razini odjeljka računskog plana 
proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i funkcijskoj 
klasifikaciji, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2018.g., Izvještaj o zaduženju, izdanim 
jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda sastavni su dio ovog 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 

 
Članak 6. 

 
  Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u 
"Službenom glasniku Općine Jelsa". 

 R E P U B L I K A    H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA  JELSA Općinsko vijeće 
KLASA: 400-06/19-01/ 4                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2128/02-19-2                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Jelsa,  23. srpnja 2019.g.          Ivan Grgičević   
                            


