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      Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 
87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 
izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17. i 01/20) i članka 25. 
Statuta Općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) Općinsko 
vijeće Općine Bukovlje na svojoj 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17. rujna 2020. 
godine donosi 

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PRORAČUNA                      
OPĆINE BUKOVLJE 

ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2020.g. 
 
OPĆI DIO 

I. 
 Polugodišnjim obračunom proračuna općine Bukovlje za  razdoblje 1. siječnja -30. 
lipnja 2020. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici  u iznosu 3.116.715,54 Kn. 
 

II. 
 Rashodi i izdaci utvrđeni po programima i aktivnostima proračuna za 1. siječnja -30. 
lipnja 2020. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od  3.669.996,12 Kn. 
 

III. 
 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 
manjak prihoda: 
 
 Ostvareni prihodi i primici  …………………...……............3.116.715,54    Kn 
 Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…….......…...3.669.996,12    Kn 

Manjak   prihoda za razdoblje 1.1.-30.06..2020……...…….  −−−− 553.280,58  Kn 
  
 Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi: 
 

  Manjak prihoda iz 2019.g. (korigirani)……………............... −−−− 484.133,11   Kn 
              Manjak  prihoda za razdoblje 1.1.- 30.06..2020.g.................  −−−−  553.280,58  Kn 
             Ukupni manjak prihoda ………………………………......... −−−− 1.037.413,69  Kn 
 
 

IV. 
 Stanje žiro-računa na dan 1. siječnja 2020. godine bilo je - 605.673,90 Kn, a na dan 
30. lipnja 2020. godine - 518.032.85 Kn. Račun je knjigovodstveno sveden na 0,00 Kn jer je 
korišteno dopušteno prekoračenje po računu. 
 

V. 
Stanje blagajne na dan 1. siječnja 2020. godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30. lipnja 

2020.godine bilo je 0,00 Kn. 
  

 VI. 
Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30. lipnja 2020. godine 

iznosi 578.457,84 Kn. 
Stanje  danih instrumenata osiguranja (izdane bjanko zadužnice) na dan 30. lipnja 

2020. godine iznosi 4.000.000,00 Kn. 
VII. 

Stanje glavnice dugoročnog kredita na dan 30. lipnja 2020. godine (HBOR) bilo je 
1.703.404,76 Kn. 
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VIII. 
Stanje potraživanja na dan 30. lipnja 2020. godine u iznosu od 355.358,15 kn, odnose 

se na: 
- Stalni porezi na pokretnu i nepokretnu imovinu(kuće za odmor)….….......... 22.290,73 kn 
- Porezi na korištenje dobara i izvođ. aktivnosti(porez na tvrtku)….…......... 30.282,12 kn 
- Porez na potrošnju……………………………………………………….… .6.054,71 kn  
- Povremeni porezi na imovinu(nekretnine)……………………………........ 121.714,84 kn 
- Porez na reklame……………………………………………………………... 818,31 kn 
- Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine…………………………..   291,90  kn 
- Potraživanja od zakupa polj. zemljišta……………………………………   1.571,28 kn 
- Potraživanje za javne općinske površine …………………………….….    2.900,00 kn 
- Potraživanja od spomeničke rente………………………………………..    1.100,84 kn 
- Potraživanja za komunalni doprinos……………………………………..  15.942,97 kn 
- Potraživanja za komunalne naknadu…………………………………..    109.133,99 kn 
- Naknada za uređenje voda……………………………………………….   34.168,84 kn 
- Ostali nespomenuti prihodi………………………………………………… 250,00 kn 
- Potraživanja za više upl. doprinose………………………………...…………  68,41 kn 
- Potraživanja za dane predujmove………………………………………….   8.768,94 kn 
- Ostala nespomenuta potraživanja………………………………………………   0,24 kn 
-  

IX. 
 Nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2020. godine, u ukupnom iznosu  2.749.656,04 

kn, odnose se na : 
- nepodmirene obveze prema dobavljačima…………………….…...............454.341,06 kn 
- nedospjela obveza za plaće 6/2020………………………………….............68.151,20 kn 
- neutrošeni  predujam programa Zaželi………………...………………..........5.726,17 kn 
- obveze za naplaćene tuđe prihode(Hrv. vode-NUV)……………..…............29.006,93 kn 
- nedospjela obveza za otplatu kredita(HBOR)……………………............1.703.404,76 kn 
- obveza po kratkoročnom zaduženju po računu………………….................518.032,85 kn 

 
X. 

 Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i 
izdataka proračuna Općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
 
POSEBNI DIO 
 

XI. 
 Posebni dio proračuna Općine Bukovlje sadrži rashode izvršene po korisnicima i 
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama. 
 

XII. 
 Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u 
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

Klasa: 400-01/19-01/119 
Urbroj: 2178/25-02-20-2 
U Bukovlju, 17.  rujna 2020. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                Danijel Kovačević, inž.građ 



  

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
OPĆINE BUKOVLJE 

ZA  RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2020.GODINE 
 

 

 
 PLAN 2020.G. 

 
IZVRŠENJE                              

1.1.-30.6.2020. 
A. RAČUN PRIHODA  
I RASHODA 

 
 

 

 
6  PRIHODI POSLOVANJA  

 
16.659.944,94 

 
3.116.715,54 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 
IMOVINE 

 
20.000,00 

 
0,00 

 
3  R A S H O D I 

 
5.897.444,94 

 
2.345.553,58 

4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 
9.522.500,00 

 
643.098,37 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  
1.260.000,00 

 
128.063,59 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA 

  

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
 

 
 

--- 

 
 

---- 
5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 
OTPLATU ZAJMOVA 

 
-1.260.000,00 

 
-681.344,17 

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE  
 

 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA 

  

9   VLASTITI IZVOR-višak/manjak-
preneseni 

 
0,00 

 
-484.133,11 

VIŠAK/MANJAK +NETO 
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  
SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 
 

-- 

 
 

-1.037.413,69 

  
  
  
 
  

 


































