Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 32 i 94. Statuta
Općine Kaptol («Službeni glasnik Općine Kaptol» br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol
na svojoj 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg obračuna
proračuna Općine Kaptol za 2009. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kaptol donosi Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna
Proračuna za 2009. godinu koja sadrži:
-

ukupne prihode i primitke, ukupni prihodi od nefinancijske imovine:

-

4.500.822,03 kn
ukupne rashode i izdatke, ukupni rashodi od nefinancijske imovine:
6.213.525,66 kn

-

manjak prihoda za pokriće u 2010. godini
332.642,57 kn

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Bilanca primitaka i izdataka proračuna Općine Kaptol za
2009. godinu.
Članak 3.
Stanje žiro-računa 01.01.2009. godine iznosilo je 1.449.827,11 kn, a stanje žiroračuna 31.12.2009. godine iznosi 107.937,62 kn što je i prijenos u narednu godinu.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Općine Kaptol.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA:022 -05/10-02/01
URBROJ: 2177/05-01-10-2
Kaptol, 30. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK:
Damir Poljanac dipl. ing., v.r.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA
PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL U 2009. GODINI
Ukupno ostvareni prihodi poslovanja iznose 4.500.822,03 kn što je ostvarenje 90,8% u
odnosu na plan izvještajnog razdoblja.
Ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 6.213.525,66 kn što je ostvarenje 97,10% u
odnosu na plan izvještajnog razdoblja.
Tekuća proračunska pričuva (plan 20.000,00 kn), utrošena je u iznosu od 19.200,00 kn
i to slijedom prema Zaključcima općinskog poglavarstva i odlukama Općinskog načelnika:
-

UHPB Pakraca i Lipika. –
Veić Mirko –
Kuglački klub-nabavka sportske opreme –
Sponzorstvo orača ŽUONO –
LD Vranac Vetovo-obnova lovačke kučice u Podgorju
Kuglački klub- nabavka sportske opreme –
Udruga za razvoj i unapređenje pomagala. –

4.000,00 kn
1.000,00 kn
5.700,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 kn
1.500,00 kn
1.000,00 kn

Manjak prihoda preneseni u 2010. godinu iznosi 548.517,81 kn.
Stanje imovine, udjela vlasništva u javnom poduzeću, zajmovi bankama,
nepodmirenih kratkoročnih obveza, potraživanja, sitnog inventara, te danih zajmova za
sredstva za malo gospodarstvo dana 31.12.2009. godine je slijedeće:
I.
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nabavna vrijednost dugotrajne imovine iznosi:
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine iznosi:
Vrijednost dugotrajne imovine na dan 31.12.2008.:

6.380.994,27 kn
711.090,89 kn
5.669.903,38 kn

II.
FINANCIJSKA IMOVINA
Novac na žiro računu na dan 01.01.2009. godine iznosi: 1.449.827,11kn
Novac na žiro računu na dan 31.12.2009. godine iznosi: 107.937,62 kn
III.
UDIO VLASNIŠTVA U JAVNOM PODUZEĆU
Udio u vlasništva u Tekiji d.o.o. Požega
2.198.200,00 kn
IV.
UDIO VLASNIŠTVA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Udio u vlasništva u RRA Valis aurea Požega
5.000,00 kn
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V.
ZAJMOVI BANAKAMA
Oročeni depozit u Podravskoj banci

10.093,73 kn

I.
JAMČEVNI POLOZI
Jamčevni polog za kupnju službenog automobila

18.523,75 kn

II.
IZVANBILNČNI ZAPISI
Preostali iznos vračanja kredita za dvoranu

III.
IZDANE ZADUŽNICE
- Izdana bjanko zadužnica za službeni automobil
- Izdana bjanko zadužnica HEP opskrbi
UKUPNO

VI.

1.170.421,22 kn

100.000,00 kn
50.000,00 kn
150.000,00 kn

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2009.

- Potraživanja za porez na kuće za odmor
- Potraživanja za porez na potrošnju
- Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv tvrtke
- Potraživanje za dane koncesije
- Potraživanja za komunalnu naknadu
- Potraživanja za komunalni doprinos
- Potraživanje za šumski doprinos
- Potraživanje za razvoj vodoopskrbe
- Potraživanje za razvoj odvodnje
- Priključ.na kom.infras.-vodopriv.-Delić Marija
- Priključ. na kom.infras.-kanalizacijski sustav
- Potraživanje za prodano poljop. zemljište u vl. RH
- Potraživanje za zakup polj.zemljišta
- Potraživanja za javne površine
- Potraživanje od žup.za II. krug lokalnih izbora
UKUPNA POTRAŽIVANJA

3.907,56 kn
39.314,88 kn
107.853,30 kn
3.634,12 kn
252.020,61kn
15.161,14kn
28.485,16 kn
4.500,19 kn
10.715,33 kn
845,43 kn
62.292,44 kn
1.200,082,81 kn
10.425,46 kn
1.620,00 kn
41.637,96 kn
1.782.496,39 kn

VII. NEPODMIRENE KRATKOROĆNE OBVEZE NA DAN 31.12.2009.
- Obveze po neplaćenim računima na dan 31.12.2009.
392.679,76 kn
- Obveze za zaposlene
47.900,43 kn
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UKUPNE OBVEZE

440.580,19 kn

IV.
SITNI INVENTAR
Sitni inventar u uporabi
UKUPAN SITAN INVENTAR U UPORABI

1.706,24kn
1.706,24 kn

VIII. DANI ZAJMOVI ZA SREDSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO
Općina Kaptol je samo tijekom 2000. godine izdvojila 10.000,00 kn za poticanje
malog gospodarstva.

p.o. OPĆINSKOG NAČELNIKA:
Mira Faltinek, računovodstveni referent
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