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OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

Županijski sud u Dubrovniku ostvaruje opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna 
skupina 67 izvor 11 i vlastitih sredstava skupina 66 izvor 31.  

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se ostvarenje istih iz nadležnog proračuna: 

Godina Plan u EUR 
2023 1.304.519 
2024 1.204.164 
2025 1.204.165 

 

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se ostvarenje istih iz vlastitih sredstava: 

Godina Plan u EUR 
2023 2.335 
2024 2.335 
2025 2.335 

 

U prijedlogu proračuna za 2023. Godinu uključena su sredstva u iznosu od 91.578 EUR za 
pregrađivanje ulaznog hola u zgradi. 

 

RASHODI I IZDACI 

 

Ukupno planirani rashodi i izdaci očekuju se razini ukupnih prihoda i primitaka. 

Najznačajniji dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, energiju, usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja te intelektualne i osobne usluge. 

Odlukom Ministarstva propisano je osnivanje novog odjela za podršku žrtvama i svjedocima 
u sklopu Županijskog suda u Dubrovniku. Slijedom te odluke potrebno je dodatno zaposliti 
dva službenika i to na radnom mjestu voditelja odjela i stručnog savjetnika. U tijeku je izbor i 
imenovanje novog dužnosnika čime se broj dužnosnika povećava s postojećih 13 na 14.  

Viša sudska savjetnica početkom 2023. godine odlazi na Općinski sud u Dubrovniku, te će se 
prema postojećoj sistematizaciji zaposliti dva sudska savjetnika.  



Također je planirano zapošljavanje novog službenika do povratka duže odsutne službenice. 

Uslijed povećanja cijena energenata na kontu 3223 u odnosu na prethodna razdoblja razvidno 
je povećanje. U prijedlogu proračuna za 2023. godinu na kontu 3232 usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja uključena su i sredstva u iznosu od 91.578 EUR za pregrađivanje 
ulaznog hola u zgradi pravosudnih tijela. 

01.07.2024. godine ističe financijski leasing za osobni automobil.  

 

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE 

 

 Stanje obveza 
na dan 

31.12.2021. u 
EUR 

Stanje obveza 
na dan 

30.06.2022. u 
EUR 

Ukupne obveze 344.257 304.097  
Dospjele obveze   

 


