Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i
15/15) vijeće Općine Bol je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. rujna 2021. godine
DONIJELO
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BOL ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2021. GODINE
Članak 1.
Općina Bol je u razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine realizirala:
✓ Prihode u iznosu od 9.133.289,50 kuna
✓ Rashode u iznosu od 7.999.588,53 kuna
Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 1.133.700,97 kuna. Manjak iz
prethodnih godina iznosi 2.689.950,01 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za
razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine manjak u iznosu od 1.556.249,04 kuna.
Konsolidirani izvještaj Općine Bol u razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine:
✓ Prihodi u iznosu od 9.379.805,23 kuna
✓ Rashodi u iznosu od 8.271.271,62 kuna
Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 1.108.533,61 kuna. Manjak iz
prethodnih godina iznosi 2.665.830,29 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za
razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine manjak u iznosu od 1.557.296,68 kuna.
Članak 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol sastoji se od općeg i posebnog dijela,
prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, računa zaduživanja/financiranja. Rashodi i
izdaci raspoređuju se prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim
korisnicima proračunskih sredstava po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji
i izvorima financiranja.
Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol, izvještaj o zaduživanju na domaćem
i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim
jamstvima, izvještaj o izdacima za udjele u glavnici, obrazloženje ostvarenja prihoda i

primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Bol, izvještaj o stanju novčanih sredstava
na kraju izvještajnog razdoblja, prijenos proračunskim korisnicima Općine Bol, izvještaj o
obvezama, izvještaj o potraživanjima i izvještaj o sudskim sporovima su sastavni dio ovog
izvješća.
Članak 2.
Ovaj izvještaj će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bol.
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