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                 REPUBLIKA HRVATSKA 
           BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                             OPĆINA SIRAČ        

                             OPĆINSKO VIJEĆE       

      

               
Na temelju članka 108. i članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
i članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 

br.24/13,102/17) članka 32 i 94. Statuta Općine Sirač („Županijski glasnik – Službeno glasilo Bjelovarsko-
bilogorske županije“ br.19/09, 06/10, 03/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj  7. sjednici 7. saziva 

održanoj 25. svibnja 2018. godine donosi: 

 
Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o  

izvršenju proračuna Općine Sirač za razdoblje 
 od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 

2017. godine.  

 

Članak 2. 

 

Usvojeni Proračun za 2017. godinu u iznosu od 7.130,00 kn prihvaćen je na 26. sjednici 5. saziva od 
20.12.2016. godine, a objavljen je u Županijskom glasniku  BBŽ broj:6 od 21. prosinca 2016. godine. U tijeku 
godine bila je jedna izmjena proračuna na 6. sjednici 7. saziva održanoj 18. prosinca 2017. godine i objavljena 
je u Županijskom glasniku BBŽ broj: 10 od 28. prosinca 2017. godine.  
    
Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 8.221.782,04 kuna što je100,80% plana.  
Rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 7.323.414,71 kuna što je 93,67% plana.  
Sukladno tome ostvaren je višak prihoda 2017. godine u iznosu 898.367,33 kune.  

Preneseni manjak iz prethodni godina je 338.462,81 kunu. Sukladno tome  u slijedeće razdoblje prenosi se višak 

prihoda u iznosu od 559.904,52 kune. 

 

Članak 3. 

 

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznosile su  474.339 kuna, od toga dospjele obveze iznose 194.589 

kuna, a nedospjele obveze 279.750 kuna. 

Potraživanja za prihode poslovanja iznose  927.746 kuna, a potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 

iznose  49.081 kunu. 

Vrijednost nefinancijske imovine iskazane u klasi (0) iznosi 31.259.571 kunu što je povećanje za 1,80% u 
odnosu na ukupnu imovinu. 
Stanje novčanih sredstava žiro-računa i blagajne (11) na dan 31.12.2017. iznosilo je 846.635 kuna.  
Tuzemne obveznice iskazane u klasi (14) iznose 863,94 kn. 
Udjeli u trgovačkim društvima iskazani su klasi (15) i iznose 1.245.300,00 kuna.  
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Članak 4. 

Općina Sirač nije se zaduživala u razdoblju od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. godine i nije davala jamstva za 

zaduživanje.  

 

Članak 5. 

Planiranu Proračunsku zalihu u visini 20.000,00 kuna općina nije koristila u 2017. godini, ali je na kontu naknada 

za štete uzrokovane prirodnom katastrofom (konto 38311) knjižena šteta od elementarne nepogode – smrzavice 

u iznosu od 61.093,00 kuna sukladno uputi Ministarstva financija i zaključku Državnog povjerenstva za procjenu 

štete od elementarne nepogode. Sredstva su u cijelosti osigurana iz Državnog proračuna. Obveza je podmirena 

prema krajnjim korisnicima 05.01.2018. godine. 

 

Članak 6. 

Ovaj Zaključak objavit će se u glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranicama Općine Sirač 
www.sirac.hr, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
 
KLASA: 400-05/18-01-01                 

URBROJ: 2111/04-18-01-03           

Sirač, 25.05.2018. godine           
  

                    Predsjednik 

               Općinskog vijeća: 

              

                   __________________ 
                           (Stjepan Juraić, ing.str.) 

http://www.sirac.hr/

