
 
 
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne Novine”, broj 87/08, 136/12, i 15/15.) i Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne Novine"br. 24/13.) i članka 32. Statuta Općine 
Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci  na  20. sjednici 
održanoj dana  10.ožujak 2016. godine donosi: 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
 Proračuna Općine Sikirevci za 2015. godinu 

 
 

OPĆI DIO 
I. 
 

Godišnje izvješće o izvršenju  proračuna Općine Sikirevci za razdoblje od 01.01.2015. godine  do 13.12.2015. 
godine obuhvaća ostvarene prihode i primitke u iznosu od 2.461.059,00kn.  

 
Ukupno ostvareno prihoda poslovanja ………………………………………… 2.442.235,00 kn 
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine…………     18.824,00 kn 
       Sveukupno ostvareno prihoda i primitaka………………………………    2.461,059,00 kn 
 

II. 
 

Rashodi i izdaci su utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. 
godine i izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.772.019,00 kn. 
Ukupno izvršeni  rashodi poslovanja………………………………………… 1.809.781,00 kn 
Ukupno izvršeni  rashodi za nabavu nefinancijske imovine…………   962.238,00 kn 
      Sveukupno izvršenih rashoda i izdataka…………………………………2.772.019,00 kn 
 

III. 
 

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda . 
ostvareno prihoda i primitaka……………………………… 2.461.059,00 kn 
izvršeni rashodi i izdaci……………………………………..     2.772.019,00 kn 
Manjak prihoda  od 01.01.2015.-31.12.2015……………310.960,00 kn 
 
Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi: 
Višak prihoda preneseni …………………..                                                   + 564.163,00 kn 
Manjak prihoda  od 01.01.2015.-31.12.2015…………………                  -  310.960,00 kn  
Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju....253.271,00 kn 
 

 
IV. 

 
 Tablica 1. Račun zaduživanja /financiranja 
Primici od financijske imovine i zaduživanja  0,00 kn 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 
Neto zaduživanje/financiranje 0,00 kn 

 
V. 
 

Stanje žiro-računa na dana 01.01.2015. godine bilo je 678.279,35 kn , a na dan 31.12. 2015. godine iznosi 
408.942,54 kn  



Stanje blagajne na dan 01.01.2015. godine bilo je 533,99 kn  , a na dan 31.12. 2015. godine iznosi 
1.585,59 kn.  

VI. 
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31. 12. 2015. god. iznosi  34.716,00kn. 

VII. 
Stanje potraživanja na dan 31.prosinca  2015. godine  sveukupno iznosi  545.303kn, a sastoji se od : 
-potraživanja za poreze................................................  12.724 kn 
-potraživanja za prihode od imovine………................. 190.373 kn 
-potraž.za administ.pristojbe io dr................................  342.206  kn 
-potraživanja od prodaje nefinancijske imovine...........   97.671 kn 
 

VIII. 
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2015.godine iznosi 64.836 kn. 
 

 
 

IX. 
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka   usporednog pregleda 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Sikirevci , za razdoblje od 
01.siječnja 2015. god do 31.prosinca 2015. godine(tabelarni prikaz) i sastavi je dio Odluke. 
 

I. POSEBNI DIO  
X. 

Posebni dio izvješća o izvršenju proračuna Općine Sikirevci sadrži rashode i izdatke izvršene po 
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama . 
 
      III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

XI. 
 Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Sikirevci za 2015.godinu 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 SIKIREVCI 

 
KLASA: 400-05/16-01/01 
URBROJ:2178/26-02-16-01 
Sikirevci; 10.ožujak 2016. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
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