Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i
136/12) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj
dana 13. kolovoza 2014. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
OPĆI DIO
I
U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 30. 06. 2014. godine
ostvareno 1.454.385,00 kn prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
1.042.899,00 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
daje višak prihoda i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
1.454.385,00 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
1.042.899,00 kn
_________________________________________
Višak prihoda i primitaka
411.486,00 kn
IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2014. bilo je
1.360.132,18 kn, a na dan 30.06. 2014. iznosilo je 1.614.368,14 kn.

V
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.
VI
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2014. iznose 1.308.330.71 kn, a odnose
se na:
- potraživanja za priključenje na vodovodnu mrežu
- potraživanja za komunalni doprinos
- potraživanja za komunalnu naknadu
- potraživanja za prodano zemljište

6.161,40
22.501.05
1.211.862,97
67.805,29

kn
kn
kn
kn

____________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA
1.308.330,71 kn
VII
Stanje obveza na dan 30.06.2014. iznosi 29.950,52a odnosi se na obveze prema dobavljačima.

POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2014. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.
IX
Polugodišnji obračun proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
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Podcrkavlje, 13.8. 2014.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.

Dostaviti:
1. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 20, Slav.
Brod
3. Računovodstvo
4. Služba za poslove Županijske skupštine, Župana i Ured za odnose s javnošću, P.
Krešimira IV br. 1, Slav. Brod
5. Castor informatika j.d.o.o., Hrvoje balić, Gornja Vrba- (Internet stranica)
6. Dosje sjednica Općinskog vijeća
7. Pismohrana

