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 Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne 
novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine 
Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pićan na redovnoj sjednici održanoj 
dana 14. rujna 2021. godine donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U 
o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja 

 

Članak 1. 

Godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna Općine Pićan za 2020. godinu ostvareni su prihodi i primici u 

visini 10.793.503,10 kn te rashodi i izdaci 10.235.590,12 odnosno, ostvaren je višak prihoda od 

557.912,98 kn. Ostvareni višak 2020. godine djelomično pokriva preneseni manjak iz 2019. koji je iznosio 

1.577.204,03 kn te ostaje manjak prihoda od 1.019.291,05 kn  za čije se pokriće osiguravaju sredstva 

ovim I. Izmjenama i dopunama proračuna općine Pićan za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

Manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.019.291,05 pokrit će se smanjenjem rashoda kako 

slijedi: 

1. Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela za -220.000,00 kn (rashodi 

se smanjuju jer do 1. srpnja nisu isplaćivane naknade vijećnicima, predsjedniku vijeća i njegovim 

potpredsjednicima, kao ni članovima radnog tima načelnika te predsjednicima komisija, a od 1. 

srpnja isplaćuju se naknade vijećnicima, predsjedniku vijeća te potpredsjednicima vijeća. 

Naknade za predsjednika vijeća i njegove potpredsjednike su manje nego prijašnjih godina, a 

radni tim načelnika i komisije još nisu osnovane.  

2. Preostalih 800.000,00 kn smanjit će se na rashodima u programu: Poticanje razvoja 

poljoprivrede, turizma i gospodarstva i to na aktivnosti Izgradnja i uređenje zone Pićan iz razloga 

što do sada na aktivnosti nije bilo izvršenje te se do kraja godine prvobitni plan neće uspjeti 

ostvariti. 
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Članak 3. 

Ova Odluka čini sastavni dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
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