REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAĈKA ŢUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/15-01/01
UR-BROJ: 2133/21-01-15-12

G O D I Š NJ I

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU
PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK
ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEĈNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Ribnik, svibanj 2015. godine

Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i članka 16.
stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 31.
Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke ţupanije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 14. redovnoj sjednici
odrţanoj dana 5. svibnja 2015. godine, donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK
ZA 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
I.
Donosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, koje sadrţi:
- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2014. godini
- višak prihoda iz 2013. godine
sveukupno

1.713.719,15 kuna
129.048,89 kuna
1.842.768,04 kuna

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2014. godini
- plaćeni rashodi i izdaci u 2014. godini

1.631.505,57 kuna
1.578.987,24 kuna

- stanje na ţiro-računu i u blagajni 01.01.2014. godine

171.032,63 kuna

- stanje na ţiro-računu i u blagajni 31.12.2014. godine

305.764,54 kuna

- višak prihoda raspoloţiv u sljedećem razdoblju

211.262,47 kuna

- nepodmirene obveze iz 2013. godine
na dan 31.12.2014. godine
- nepodmirene obveze na dan 31.12.2014. godine
nastale tijekom 2014. godine
sveukupno
- nenaplaćena potraţivanja na dan 31.12.2014. godine
- imovina = izvori vlasništva na dan 31.12.2014. godine

0,00 kuna
94.502,07 kuna
94.502,07 kuna
382.178,08 kuna
16.596.722,14 kuna

II.
Višak prihoda u iznosu od 211.262,47 kuna prenosi se u 2015. godinu i koristiti će se za podmirenje obveza iz 2014. godine i
obveza koje nastanu tijekom 2015. godine.

III.
Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Ribnik za 2014. godinu po skupinama, podskupinama,
odjeljcima i osnovnim računima iskazani su u Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji glasi:
Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine Ribnik za 2014. godinu.

IV.
Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine Ribnik, kao i Posebni dio
obračuna Proračuna Općine Ribnik za 2014. godinu, sastavni su dio ovog Godišnjeg izvještaja i slijede u nastavku:

O B R A Z L O Ţ E NJ E
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE RIBNIK
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
Proračun Općine Ribnik za 2014. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Ribnik odrţanoj dana 16. prosinca 2013. godine u
iznosu od 2.361.700,00 kuna. Proračun Općine Ribnik za 2014. godinu nakon 1. izmjena i dopuna, donesen je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine
Ribnik odrţanoj dana 23. lipnja 2014. godine u iznosu od 2.361.700,00 kuna, Proračun Općine Ribnik za 2014. godinu nakon 2. izmjena i dopuna,
donesen je na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Ribnik odrţanoj dana 19. prosinca 2014. godine u iznosu od 2.110.000,00 kuna.
Višak prihoda ostvaren u 2013. godini prenesen je u visini od 129.048,89 kuna u 2014. godinu, za pokriće obveza prenesenih iz 2013. godine
kao i obveza tekuće godine.
Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iznose 1.706.019,15 kuna, a rashodi poslovanja 1.130.753,26 kuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 7.700,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 500.752,31 kuna.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz 2013. godine, rashoda i izdataka iznosi 211.262,47 kuna što predstavlja višak
prihoda raspoloţiv u sljedećem razdoblju.
Stanje na ţiro-računu i u blagajni na dan 31. prosinac 2014. godine iznosi 305.764,54 kuna.
Godišnji prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 51.029,26 kuna koji se sastoji od: naknade za koncesiju u iznosu od 5.953,28
kuna temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika zaključenog dana 06.09.2011. godine sa obrtom za
pogrebne usluge TERRA iz Kamanja, Kamanje 106.a, prihoda od zakupa poslovnog prostora koji se nalazi u poslovnoj zgradi sagrađenoj na k.č. broj
40/5 k.o. Ribnik na adresi Ribnik, Ribnik 3. u iznosu od 18.000,00 kuna (Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 28.11.2011. godine, zaključen
između Općine Ribnik i proizvodno trgovačkog obrta PEKARA MUS, vl. Sonja Mus, Ribnik, Ribnik 36.), naknade za promjenu namjene zemljišta u
građevinsko od 361,53 kuna i naknade za zadrţavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 26.714,45 kuna.
Godišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 93.066,21 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za korištenje
grobnih mjesta na groblju u Lipniku u visini od 41.989,31 kuna, naknade za korištenje novih grobnih mjesta na groblju u Lipniku u iznosu od 800,00
kuna, naknade za ulazak na groblje u Lipniku radi izvođenja građevinskih radova u iznosu od 800,00 kuna, naknade za jednokratno korištenje
mrtvačnice u Lipniku od 2.849,33 kuna, godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na groblju u Gornjoj Stranici u iznosu od 14.615,04 kuna,
donacije građana od 1.701,35 kuna i uplate građana za karte na predstavi u kazalištu Kerempuh u iznosu od 950,00, sufinanciranja građana za javnu
rasvjetu od 600,00 kuna i sufinanciranja građana za modernizaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 28.761,18 kuna.
Godišnji prihod od prodaje građevinskih objekata - stambenih objekata ostvaren je u iznosu od 2.400,00 kuna, a koji se sastoji od prihoda od
prodaje stana koji se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi sagrađenoj na k.č. broj 95. k.o. Ribnik na adresi Ribnik 7/A (Aneks kupoprodajnog ugovora
zaključen 12.07.2011. godine između Općine Ribnik i Marijane Kerep, Ribnik, Ribnik 7.A).

Godišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 500.752,31 kuna te se odnose na: izradu Ciljane izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Ribnik u iznosu od 3.750,00 kuna, uredski objekti, zgrada općine u iznosu od 4.421,30 kuna, adaptaciju zdravstvene
ambulante u Ribniku, Ribnik 7/A u iznosu 2.535,00 kuna, projekt modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Ribnik (asfaltiranje i
preasfaltiranje) u iznosu od 476.178,26 kuna, nabavka klima uređaja i kuhinjskog bloka u mrtvačnici Gornja Stranica u iznosu od 6.680,25 kuna,
idejnog projekta za nadstrešnice za autobusna stajališta u iznosu od 937,50 kuna i ulaganja u računalne programe 6.250,00 kuna – program za
arhiviranje i program Grobni očevidnik.
Potraţivanja na dan 31.12.2014. godine iznose 382.178,08 kuna (od čega se 225.340,11 kuna odnosi na obračunate prihode poslovanja –
nenaplaćeni, a 156.837,97 kuna na obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine –nenaplaćeni).
Stanje obveza na dan 31.12.2014. godine iznosi 94.502,07 kuna, a obveze su raspoređene kako slijedi:
- dospjele obveze 5.908,41 kuna kako slijedi: komunalne usluge 1.546,46 kuna, autorski honorar-izrada kalendara od 874,45 kuna,
odvjetničke usluge 937,50 kuna i jednokratne novčane pomoći za ogrijev u za 2014. godinu za troje korisnika zajamčene minimalne
naknade u iznosu od 2.550,00 kuna.
- nedospjele obveze 88.593,66 kuna kako slijedi: plaća za prosinac 2014. godine 18.850,50, troškova prijevoza na posao i s posla od 520,00
kuna, uredski materijal 1.187,50 kuna, potrošak električne energije 6.694,10 kuna, materijal i dijelovi za tekuće odrţavanje 671,49 kuna,
račun za telefon 1.022,86 kuna, naknade FINI 85,80 kuna, troškova za I. krug predsjedničkih izbora od 29.600,85 kuna, naknade za rad
Općinskog načelnika za prosinac 2014. godine od 9.528,56 kuna, naknade troškova prijevoza osobama izvan radnog odnosa- Općinski
načelnik za prosinac 2014. godine 2.970,51 kuna, naknada vijećnicima za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća 4.440,72 kuna,
doznake sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik za razdoblje od 01.10.-31.12.2014. godine u iznosu od 8.411,87 kuna, troškova
reprezentacije od 500,00 kuna, sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja goveda u iznosu od 1.200,00 kuna, financiranja prehrane učenika
Područne škole Ribnik 508,90 kuna i sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću „DIDI“ Ţakanje u iznosu od 2.400,00 kuna.
Vrijednost dugotrajne imovine – nefinancijske na dan 31.12.2014. godine iznosi 15.908.779,52 kuna.
Vrijednost dugotrajne imovine – financijske na dan 31.12.2014. godine iznosi 687.942,62 kuna.

IMOVINA = IZVORI VLASNIŠTVA

16.596.722,14 kuna.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 14. redovnoj sjednici odrţanoj dana 5. svibnja 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŢIŠTU NOVCA I KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije se zaduţivala na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca
2014. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 14. redovnoj sjednici odrţanoj dana 5. svibnja 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije koristila proračunske zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 14. redovnoj sjednici odrţanoj dana 5. svibnja 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŢAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŢAVNIM JAMSTVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije izdavala drţavna jamstva te nije imala izdataka po drţavnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do
31. prosinca 2014. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

