
Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu («N.N.» broj 87/08. i 136/12.) 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine donijelo je  
 

 
GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 
za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2013. godine 

 
OPĆI DIO 
 
                                                                      I 
 
 Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu 5.313.000 kn.  
 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2013. ostvareni su u 
iznosu  od 4.556.481 kn. 
      II 
 
 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 
5.040.622 kn. 
 
      III 
 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 
daje manjak prihoda i primitaka. 
 
 Ostvareni prihodi i primici   4.556.481 kn 
 Izvršeni rashodi i izdaci   5.040.622 kn 
 Manjak prihoda i primitaka                              484.141 kn 
 
 
      IV 
 
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2013. godine bilo je 71.578,65 kn, a 
na dan 31.12. 2013. godine iznosilo je 335.200,15 kn . 
 
 
      V 
 
 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2013. godini. 
 
     
                                                  VI  
                             
 
 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2013. godine iznose 1.318.551,80 kn, a 
odnose se na : 

   - potraživanja za poreze                         230.385,37 
 - potraživanja za dane konc. kom. usluge                                        31.000,00 
                 - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                          25.960,26 
                 - potraživanja za zakup polj. zemljišta                                           151.746,60 

  - potraživanje za korištenje javne površine                                  11.805,50     



                 - potraživanje za spomeničku rentu                                                     502,82  
                 - potraživanja za komunalni doprinos                                             16.117,68                        
      - potraživanja za komunalnu naknadu                                           584.152,35 
                 - potraživanja za grobno mjesto     5.489,00 
                 - potraživanja za grobnu naknadu                                                         704,50   

   - potraživanja za  prodaju poljop. zemljišta    106.354,68 
                 - potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                       146.271,14 

    - potraživanja za otkup stanova                                       1.061,90 
            __________________________________________________________________ 
                                                                                                                      1.318.551,90 
    
 
      VII 
 
 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2013.godine u iznosu od 
1.294.334,90 kn odnosi se na obveze za zaposlene(plaća 12/13) u iznosu od 32.039,16 kn, 
obveze prema dobavljačima u iznosu od 979.493,74 kn. te obveze za neisplaćene štete od 
elementarne nepogode 282.802,00  kn. 
 
POSEBNI DIO 
      VIII 
 
 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 
po osobnim i posebnim namjenama. 
 
      IX 
 
 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije». 
 
 
     OPĆINSKO VIJEĆE  
     OPĆINE  VRPOLJE 
 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća: 
                    Tomislav Šimundić 
 
Klasa: 021-05/14-01/03 
Urbroj: 2178/11-01/14-4 
Vrpolje, 28. ožujka 2014. godine 
 
 
 


