REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/15-01/6
URBROJ: 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 09. rujna 2015. godine
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12.)
i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br.09/09, 09/11, 03/13. ), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 12. sjednici održanoj
09. rujna 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2015. godinu
OPĆI DIO
I.
Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2015.
godinu.
II.
U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. ostvareni su
prihodi u iznosu 1.821.262,94 kn.
III.
Ukupni rashodi utvrđeni prema programima i aktivnostima Proračuna u navedenom
razdoblju iznosili su 1.260.025,40 kn.
IV.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
višak prihoda:
Ostvareni prihodi od 01.01. – 30.06. 2015. godine:
1.821.262,94 kn.
Izvršeni rashodi od 01.01. – 30.06. 2015. godine:
1.260.025,40 kn.
___________________________________________________________________
Višak prihoda :
561.237,54 kn
V.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj HR6123400091856900007 na dan
01.01.2015. godine iznosilo je 542.230,03 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj: 2491005-1856900007 na dan
01.01.2015. godine iznosilo je 684.488,28 kn (Credo banka d.d.).

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj: HR6123400091856900007 na dan
30.06.2015. godine iznosi 906.823,38 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan
30.06.2015. godine iznosi 684.488,28 kn (Credo banka d.d.).
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 30.06.2015. iznosi 2.451,72 kn.
VI.
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 06. 2015. godine iznose 2.176.454,00 kn, od čega se
341.535,00 kn odnosi na potraživanja od nefinancijske imovine, odnosno prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta koja nisu u cijelosti dospjela obzirom su ugovori o prodaji sklopljeni
2004. godine s rokom otplate do 15 godina.
VII.
Na dan 30. 06. 2015 . ukupno nepodmirene dospjele obveze iznose 71.482,00 kn,
od čega se 34.511,00 kn odnosi na zadržana sredstva na ime ugovorenih penala za kašnjenje po
Ugovoru za izgradnju mrtvačnice, a 29.895,00 kn su ostale obveze koje se odnose na
evidentiranje dijela naknade za zadržavanje u prostoru koji nije prihod općine. Preostale obveze
su obveze tekućeg poslovanja u manjim iznosima za koje je obveza nastala krajem izvještajnog
razdoblja te nisu podmirene do 30.06.2015.
VIII.
Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju nije primala niti davala zajmove.
IX.
Tekuća pričuva nije planirana Proračunom za 2015. godinu.
POSEBNI DIO
X.
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži pregled
izvršenih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine razvrstane po
programima, aktivnostima i projektima prema planiranom Proračunu.
XI.
Tijekom izvještajnog razdoblja Općinski načelnik je donio Odluku o preraspodjeli planiranih
sredstava u Proračunu unutar dopuštenih 5% sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršenju
proračuna za 2015. o čemu je dužan izvijestiti Općinsko vijeće kod podnošenja Polugodišnjeg
obračuna Proračuna.
Odluka o preraspodjeli prilaže se Polugodišnjem obračunu Proračuna i čini njezin sastavni
dio.
XII.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić
DOSTAVITI:
1. Ministarstvo financija,
2. Ured za reviziju, Slav. Brod,
3. Redakcija “Službenog vjesnika”,
4. Dokumentacija,
5. Pismohrana.

