Na temelju ĉlanka 108. Zakona o proraĉunu (»Narodne novine« broj 87/08 i
136/12) te ĉlanka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proraĉuna (»Narodne novine« broj 24/13) i ĉlanka 32. Statuta
Općine Berek (»Službene glasnik« broj 01/13 ), Općinsko vijeće Općine
Berek na sjednici održanoj 08. kolovoza 2013. godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE
BEREK ZA 2013. GODINU
Ĉlanak 1.
Izvršenje Općinskog proraĉuna Općine Berek za 2013. godinu sastoji se
od:
1. Opći dio proraĉuna koji ĉini Raĉun prihoda i izdataka i Raĉun
financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proraĉuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te
razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim
jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Ĉlanak 2.
Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2013. godinu, po
ekonomskog klasifikaciji utvrĊuje se u Raĉunu prihoda i rashoda i Raĉunu
financiranja za 2013. godini, kako slijedi:
*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ĉlanak 3.
Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proraĉuna
Općine Berek za 2013. godinu utvrĊeno je po organizacijskoj klasifikaciji,
ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ĉlanak 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proraĉuna Općine Berek (opći i
posebni dio) objaviti će se u »Službenom glasniku Općine Berek«.
Klasa: 021-05/13-04/
Ur. broj: 2123/02-01-13-01
Berek, 08. kolovoza 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK
Predsjednik
Antun Dergić, v.r.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE
u razdoblju od 01.01. – 30.06.2013. godine
Zakonom o proraĉunu propisano je da se proraĉunom utvrĊuju sredstva za
proraĉunsku zalihu te da se ista koriste za nepredviĊene namjene, za koje u proraĉunu nisu
osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrĊena
dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proraĉuna nije bilo moguće predvidjeti.
Ĉlankom 56. Zakona o proraĉunu, te ĉlankom 3. Odluke o izvršavanju proraĉuna Općine
Berek za 2013. godinu utvrĊeno je kako se koristi tekuća rezerva proraĉuna.
O korištenju sredstava proraĉunske zalihe odluĉuje naĉelnik, koji je obvezan izvijestiti
predstavniĉko tijelo o korištenju sredstava zalihe.
Sukladno ĉlanku 56. Zakona o proraĉunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), te ĉlanku 31
Statuta Općine Berek(«Službeni glasnik Općine Berek » br. 01/13), Općinsko vijeće Općine
Berek utvrdilo je da se u razdoblju od 01.01. – 30.06.2013. godine proraĉunska zaliha
koristila kako slijedi:
datum
08.01.2013.

vrsta troška
Sudsko rješenje-pbz-predmet
Šoški

iznos
10.000,00 kn

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Dergić, v.r.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
u razdoblju od 01.01. – 30.06.2013. godine
I
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
u razdoblju od 01.01. – 30.06.2013. godine

Općinsko vijeće Općine Berek je utvrdilo da Općina Berek nije izdavala jamstva i nije
se zaduživala na tržištu novca i kapitala, u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013.
godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Dergić, v.r.

