
Temeljem članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam,Vijeće Mjesnog odbora 
Sv. Kuzam je na 20. sjednici održanoj 31. svibnja 2016.godine i na 25. sjednici održanoj 20. 
listopada 2016.godine, donijelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SV. KUZAM 

ZA 2016. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam: 

                                                         Milan Dragičević 

 

 

 

 



REBALANS FINANCIJSKOG PLANA MO SV. KUZAM ZA 2016. GODINU 

 



OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  

Vijeće MO Sv. Kuzam je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016.g. donijelo 

Zaključak da se unutar programske aktivnosti Redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora, 

promijene planirane pozicije Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2016. godinu. 

Programskom aktivnošću redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam planirano je za 
počašćivanje tijekom godine volontera i izvođača radova na terenu Sv. Kuzma. Za navedenu 
uslugu u financijskom planu na strani rashoda planirana je pozicija "reprezentacija". Zbog 
smrtnog slučaja i potrebe objavljivanja osmrtnice za pok. Tomislava Smojvera za podmirenje 
navedenog rashoda utvrđuje se potreba povećanja pozicije ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja i smanjenje pozicije reprezentacija u iznosu od 350,00 kn.  
 

Vijeće MO Sv. Kuzam je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016.g. donijelo 

Zaključak da se unutar programske aktivnosti Kuzminja, promjene planirane pozicije 

Financijskog plana MO Sv. Kuzam za 2016. godinu  

Programskom aktivnošću planirano je izvođenje zabavno glazbenog programa (autorski ugovor 

/ ugovor o djelu), te je za navedenu uslugu bila predviđena i planirana pozicija "osobne i 

intelektualne usluge“ u iznosu od 1.500,00 kuna, međutim uvidjelo se je da je potrebno izvršiti 

zamjenu pozicije na "ostale usluge" u iznosu od 1.500,00 kuna u svezi usluge poduzeća „GS 

Studio“ za pružanje usluge pripreme i postavljanja izložbe koja je održana 22. rujna 2016. 

godine 

U cilju usklađenja stvarno nastalih i planiranih rashoda po programskim aktivnostima, 
Rebalansom Financijskog plana MO Sv. Kuzam izvršena je preraspodjela pozicijama kako 
slijedi: 
 
Redovne aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora  
pozicija PRO0973 (reprezentacija)  umanjuje se za 350,00 kn 
pozicija PRO0974 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja)  povećava se za 350,00 kn 
 
Kuzminja 
pozicija PRO0955 (osobne i intelek. usluge)  umanjuje se za 1.5000.00 kn 
pozicija PRO0956 (ostale usluge)  povećava se za 1.500,00 kn 
 
 
Rebalansom Financijskog plana MO Sv. Kuzam izvršena je preraspodjela pozicija, dok je 

ukupna vrijednost rashoda po programskim aktivnostima kao i cjelokupnog Financijskog plana  

ostala nepromijenjena. 

 
 

                                                                                         Predsjednik Vijeća MO Sv. Kuzam: 

                                                                                                     Milan Dragičević 
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