REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAĈKA ŢUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA: 400-04/16-01/02
UR-BROJ: 2133/21-01-16-5

P O L U G O D I Š NJ I

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU
PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Ribnik, srpanj 2016. godine

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i
17/16), Općinski načelnik Općine Ribnik 25. srpnja 2016. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Ribnik na donošenje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK
ZA 2016. GODINU
I. OPĆI DIO
I.
Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, koje sadrži:
-

ukupno ostvarene prihode/primitke u 2016. godini
višak prihoda iz 2015. godine
sveukupno

-

ukupno izvršene rashode/izdatke u 2016. godini
plaćeni rashodi i izdaci u 2016. godini

377.022,08 kuna
554.527,33 kuna

-

stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2016. godine

898.886,24 kuna

-

stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2016. godine

1.180.774,48 kuna

-

višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

1.143.508,32 kuna

nepodmirene obveze iz 2015. godine
na dan 30.06.2016. godine
- nepodmirene obveze na dan 30.06.2016. godine
nastale tijekom 2016. godine
sveukupno

827.415,57 kuna
693.114,83 kuna
1.520.530,40 kuna

-

-

nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2016. godine

0,00 kuna
37.266,16 kuna
37.266,16 kuna
403.558,29 kuna

II.
Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 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 razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine kako slijedi:

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), Općinski načelnik
Općine Ribnik 25. srpnja 2016. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Ribnik na donošenje

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 30. LIPNJA 2016. GODINE

Proračun Općine Ribnik za 2016. godinu donesen je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Ribnik održanoj dana 8. prosinca 2015.
godine u iznosu od 3.220.000,00 kuna.
Višak prihoda ostvaren u 2015. godini prenesen je u visini od 693.114,83 kuna u 2016. godinu, za pokriće obveza prenesenih iz 2015.
godine kao i obveza tekuće godine.
Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iznose 826.215,57 kuna, a rashodi poslovanja 364.375,29 kuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.200,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.646,79 kuna.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz 2015. godine, rashoda i izdataka iznosi 1.143.508,32 kuma što
predstavlja višak prihoda raspoloţiv u sljedećem razdoblju.
Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 1.180.774,48 kuna.
Polugodišnji prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 26.824,02 kuna koji se sastoji od: 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 10.500,00 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. i Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 21.7.2015. godine, zaključen između Općine Ribnik i
proizvodno trgovačkog obrta PEKARA MUS, vl. Sonja Mus, Ribnik, Ribnik 36.), prihoda od najma prostora u iznosu od 716,71 kuna, naknade
za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 351,67 kuna i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u iznosu od 15.255,64 kuna.

Polugodišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 61.355,15 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za
korištenje grobnih mjesta na groblju u Lipniku u visini od 29.122,00 kuna, naknade za korištenje novih grobnih mjesta na groblju Lipnik u
iznosu od 1.600,00 kuna naknade za korištenje mrtvačnice u Lipniku u iznosu od 400,00 kuna, godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na
groblju u Gornjoj Stranici u iznosu od 11.937,70 kuna, naknade za ulazak na groblje u Gornjoj Stranici radi izvođenja građevinskih radova u
iznosu od 200,00 kuna, naknade za korištenje novih grobnih mjesta na groblju Gornja Stranica u iznosu od 800,00 kuna, donacije Srce prirode u
iznosu od 2.441,70 kuna, sufinanciranja građana za izgradnju ceste Novaki Lipnički – Martinski Vrh u iznosu od 50,00 kuna, sufinanciranja
građana za izgradnju ceste Gornje Griče od D6 u iznosu od 500,00 kuna, sufinanciranja građana za izgradnju ceste Donja Stranica u iznosu od
2.000,00 kuna, sufinanciranja građana za modernizaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 7.503,75 kuna i sufinanciranja građana za izgradnju
javne rasvjete Martinski Vrh u iznosu od 4.800,00 kuna.
Polugodišnji prihod od stambenih objekata ostvaren je u iznosu od 1.200,00 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).
Polugodišnji rashodi za usluge promidžbe i informiranja ostvareni su u iznosu od 5.756,40 kuna te se odnose na troškove kako slijedi:
elektronski mediji u iznosu od 2.587,50 kuna i Pilot projekt PPS koncept „Hrvatska 365“ u iznosu od 3.168,90 kuna.
Polugodišnji rashodi za intelektualne i osobne usluge ostvareni su u iznosu od 64.512,61 kuna te se odnose na: usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja u iznosu od 6.891,25 kuna, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 450,00 kuna i naknade za rad Općinskog načelnika u
iznosu od 57.171,36 kuna.
Polugodišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.646,79 kuna te se odnose na: projekt modernizacija
nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.250,00 kuna, izgradnju javne rasvjete Martinski Vrh u iznosu od 9.959,29 kuna, izgradnju nadstrešnica za
autobusna stajališta u iznosu od 187,50 kuna i ulaganje u računalne programe – program za arhiviranje u iznosu od 1.250,00 kuna.
Potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 403.558,29 kuna (od čega se 250.320,32 kuna odnosi na obračunate prihode poslovanja –
nenaplaćeni, a 153.237,97 kuna na obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine –nenaplaćeni).

Stanje obveza na dan 30.06.2016. godine iznosi 37.266,16 kuna, a obveze su raspoređene kako slijedi: plaća za 06/16 u bruto iznosu od
15.052,80 kuna, naknade za rad Općinskog načelnika za 06/16 u bruto iznosu od 9.528,56 kuna, usluge promidžbe i informiranja 500,00 kuna,
preplate po računu za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu -810,11 kuna, komunalne usluge od 756,91 kuna,
intelektualne usluge-geodetsko katastarske usluge od 450,00 kuna, naknade vijećnicima za prisustvovanje na sjenicama Općinskog vijeća za
razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine u iznosu od 5.881,37 kuna, doznake sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik za razdoblje od
01.04.-30.06.2016. godine u iznosu od 5.438,28 kuna, naknade građanima i kućanstvima-prijevoz srednjoškolaca za 06/16 u iznosu od 465,00
kuna i obveza za zatezne kamate od 3,35 kuna.
Dospjele obveze = 465,00 kuna. Nedospjele obveze = 36.801,16 kuna.

OPĆINSKI NAĈELNIK:
Ţeljko Car, prof.

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinski načelnik 25. srpnja 2016. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Ribnik na donošenje

IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŢIŠTU NOVCA I KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Općina Ribnik nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine.

OPĆINSKI NAĈELNIK:
Ţeljko Car, prof.

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinski načelnik 25. srpnja 2016. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Ribnik na donošenje

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Općina Ribnik nije koristila proračunske zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

OPĆINSKI NAĈELNIK:
Ţeljko Car, prof.

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj
24/13), Općinski načelnik 25. srpnja 2016. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Ribnik na donošenje

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŢAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŢAVNIM JAMSTVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Općina Ribnik nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja
do 30. lipnja 2016. godine.

OPĆINSKI NAĈELNIK:
Ţeljko Car, prof.

