
Na temelju članka 40 e. Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i  članka 4. Odluke o izvršenju Proračuna 
općine Bukovlje za 2014. godinu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 25/13) 

općinski načelnik podnosi   
 

IZVJEŠĆE  
o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Bukovlje za 2014. godinu  

 
Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem 

tekstu Zakon) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, kao i obveza osobe 
odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske 

zalihe.  
 

Zakon dozvoljava korištenje sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene, za 
koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže 
da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće 

predvidjeti.  
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju 

posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i 
ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene 
rashode tijekom godine.  

Proračunska zaliha u Proračunu općine Bukovlje za 2014. godinu definirana je 
pozicijom 43.  Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za 2014. godinu (Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije br. 25/13).  
Odlukom je utvrđeno da ovogodišnja proračunska zaliha iznosi ukupno 80.000,00 kn, 

a odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi načelnik. Nastavno se daje izvješće 

o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu općine Bukovlje za 2014. godinu u 
mjesecu kolovozu 2014. godine.  

1. Na temelju obrazloženog zahtjeva Društva sa ograničenom odgovornosti Bukovlje, 

kojeg je jedini vlasnik i osnivač Općina Bukovlje i  Zaključkom od 25. kolovoza 2014. 

godine odobrena su i isplaćena sredstava Proračunske zalihe Proračuna općine 

Bukovlje za 2014. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna (KLASA: 400-09/14-01/1 

URBROJ: 2178/25-01-14-4) za realizaciju Sporazuma o odgođenom plaćanju 

dospjelih obaveza za izvođenje ugovorenih radova rekonstrukcije i modernizacije 

nerazvrstane ceste u Ulici Dragutina Rakovca u Bukovlju, za pokriće dijela troškova 

odgođenih dospjelih obaveza otplate investicije. 

 

 

Klasa: 400-09/15-01/1  
Urbroj: 2178/25-01-15-5   
U Bukovlju, 23. ožujka 2015. godine                            
 
                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                     Davor Petrik 
 
 

 


