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Na temelju članka 68. stavak 4. i 5. Zakona o proračunu
proračunu (Narodne novine broj
87/08, 136/12 i 15/15), članka
č
29. Statuta Općine
ine Bošnjaci (''Službeni vjesnik''
Vukovarsko-srijemske
srijemske županije broj 06/13, 1/18 i 3/20) i članka
lanka 9. Odluke o proceduri
naplate prihoda, obračuna
čuna i na
naplate dospjelih potraživanja Općine
ćine Bošnjaci, Općinsko
Op
vijeće Općine
ine Bošnjaci na svojoj 27. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine donosi

ODLUKU
o otpisu dospjelih potraživanja Općine
Op ine Bošnjaci
Članak 1.
Odobrava se otpis dospjelih potraživanja zbog zastarjelosti potraživanja i
nemogućnosti
nosti naplate istih a koji su prihod Proračuna
Prora
Općine
ine Bošnjaci.
Članak 2.
Otpis potraživanja odobrava se za potraživanja u ukupnom iznosu od 28.506,65
kuna, a iskazana su u analitičkim
analitič
evidencijama potraživanja sa stanjem na dan 15.
rujna 2020. godine i to s osnove:
- komunalne naknade u ukupnom iznosu od 22.505,40 kuna – analitički popis
dužnika s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se Odluci i njezin je sastavni
dio,
- grobna naknada u ukupnom iznosu od 6.001,25 kuna - analitički popis
dužnika s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se Odluci i njezin je sastavni
dio.
Članak 3.
Popis obveznika i visina iznosa duga koji se temeljem ove Odluke otpisuje
javno će se objaviti sukladno
ladno članku
č
68. Zakona o proračunu
unu na službenoj internetskoj
stranici Općine Bošnjaci.

Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci da u skladu s ovom
Odlukom izvrši potrebna knjiženja sukladno zakonskim propisima.
Članak 5.
U 2020. godini za sva dospjela potraživanja evidentirana u analitičkim
evidencijama koja nisu podmirena u svim prethodno poduzetim postupcima naplate,
potrebno je provesti ovršne postupke radi podmirenja duga onih dužnika koji su se do
sada oglušili na mogućnost podmirenja duga te ih prisiliti na urednije plaćanje svojih
obveza prema Općini Bošnjaci.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u ''Službenom
vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.
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