
Na temelju članak 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN 24/13) i članka 30. Statuta općine Brodski 

Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko vijeće općine 

Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj  14  ožujka  2017. godine, donijelo je 

 

 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 

 o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik 

za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine 

 

OPĆI DIO 

Članak 1. 

          Godišnjim obračunom Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godinu 

ostvareno je 5.722.074,65 kuna prihoda i primitaka 

 

       

 Članak 2. 

                                        Ukupni rashodi i izdaci proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016.godine izvršeni su u ukupnom 

iznosu od 4.950.706,46 kuna.       

 

Članak 3. 

  Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine 

Brodski Stupnik za 2016. godinu iznosi 771.368,19 kunu što predstavlja pozitivan financijski rezultat, 

odnosno višak  prihoda nad rashodima. 

  Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 3.283,69 kuna  (preneseni manajk 82.850,67 kuna 

umanjen za  korekcije bolovanja i prihoda od nefinancijske imovine  u iznosu od 86.134,36 kuna)    što 

zajedno s viškom  prihoda tekuće godine  čini ukupan višak prihoda u iznosu od  774.651,88 kuna. 

 

Članak 4. 

 Stanje žiro računu na dan 01.01.2016. godine bilo je 156.227,28 kuna a na dan 31.12.2016. 

godine iznosi 985.210,95 kuna. 

 Stanje blagajne na dan 01.01.2016. godine bilo je 0,00, a stanje 31.12..2016. godine je 0,00kuna. 

       

Članak 5. 

 Na dan 31.12.2016. godine vrijednost udjela u glavnici trgovačkih društava iznosi 1.428.068,00 

kuna. 

Članak 6. 

 Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 2016. godine iznose 736.358,57 kuna.   

 

Članak 7. 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.prosinca 2016. godine iznose 265.607,63 kuna a odnose 

se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 173.700,54 kuna, obveze za plaće 54.516,96, ostale 

naknade i jamčevine 37.110,61 kuna i odgođeno priznavanje prihoda 279,52 kuna. 

     

       

Članak 8. 

 Općina Brodski Stupnik  u 2016. godini nije koristila proračunsku zalihu. 

 

Članak 9. 

 Općina Brodski Stupnik u 2016.godini nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima. 

 

Članak 10. 

 Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za 

razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka sa 



usporednim  pregledom planirano i ostvareno u Općem dijelu vidljivo je iz priloženih podataka 

rekapitulacije.    

 

 

POSEBNI DIO 

Članak 11. 

 Rashodi i izdaci Proračuna izvršeni po nositeljima, korisnicima, potanjim namjenama i 

pozicijama sastavni su dio Posebnog dijela proračuna. 

 

Članak 12. 

 Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju Općeg i Posebnog dijela  Proračuna općine Brodski 

Stupnik za 2016. godinu s usporednim pregledom  planirano i ostvareno objavit će se  u “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije” i na internet stranicama  Općine www.brodski-stupnik.hr. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 400-05/17-01/03 

UBROJ:2178/03-02-17-3 

 Brodski Stupnik,   14. ožujka  2017. godine  

 

        Predsjednik  Općinskog vijeća 

        ________________________ 

                       Nikola Medved 
 

 

  

 


