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OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOODVJETNIČKOG 
VIJEĆA ZA RAZOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE 

 
PRIHODI I PRIMICI 
 
Izvor financiranja - 11 opći prihodi i primici   
 
Planirani prihodi i primici u 2023.  godini iznose 275.798,00 eura  
Planirani prihodi i primici u 2024.  godini iznose 284.292,00 eura 
Planirani prihodi i primici u 2025.  godini iznose 292.388,00 eura 
 
Navedeni prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna (skupina 671). 
 

RASHODI I IZDACI 
 
Najveći dio planiranih rashoda poslovanja (razred 31), odnosi se na rashode za 4 zaposlena službenika. 
Značajnije odstupanje planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na prethodu godinu, odnosi se na novo 
zapošljavanje jednog službenika.  
 
Povećanje planiranih materijalnih rashoda ( razred 32) u odnosu na prethodno razdoblje, odnosi se najviše 
na rashode za uredski materijal (povećanje cijena), usluge promidžbe i informiranja (veći broj objava 
oglasa u Narodnim Novinama), usluge telefona, pošte i prijevoza. 
Značajniji prijedlog povećanja rashoda u odnosu na prethodnu godinu, odnosi se na naknade za rad 
predstavničkih i izvršnih tijela, odnosno naknade za rad (uključujući i naknade za troškove putovanja) 
članova Državnoodvjetničkog vijeća. U 2023. godini očekuje se konstituiranje novog saziva članova 
Državnoodvjetničkog vijeća pa s obzirom da je u ovom trenutku nemoguće znati iz kojih dijelova 
Hrvatske će isti dolaziti i koliki će biti njihovi putni troškovi, predloženo je opravdano povećanje 
navedenih rashoda.  
 

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU  
 
Državnoodvjetničko vijeće nema planirane prijenose srestava iz prethodnih i u sljedeće godine. 
 
UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE 
 
Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2021. i  na dan 30. lipnja 2022. 
 

 Stanje obveza na dan                
31. prosinca 2021. 

Stanje obveza na dan                          
30. lipnja 2022. 

Ukupne obveze 16.027,22 eura 16.222,11 eura 

Dospjele obveze 0,00 eura 0,00 eura 

 


