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P O L U G O D I Š NJ I     I Z V J E Š T A J 

 

O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  
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Ribnik, rujan 2017. 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 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 

17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je  

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RIBNIK  

ZA 2017. GODINU 
I. OPĆI DIO 

I. 

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, koje sadrži: 

 

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2017. godini     796.256,96 kuna 

- višak prihoda iz 2016. godine        522.566,88 kuna 

sveukupno        1.318.823,84 kuna 

 

- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2017. godini     728.885,56 kuna 

- plaćeni rashodi i izdaci u 2017. godini       824.912,51 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2017. godine     641.670,88 kuna 

 

- stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2017. godine     613.015,33 kuna 

 

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju      589.938,28 kuna 

 

- nepodmirene obveze iz 2016. godine  

na dan 30.06.2017. godine                             0,00 kuna 

- nepodmirene obveze na dan 30.06.2017. godine           

nastale tijekom 2017. godine         23.077,05 kuna 

     sveukupno            23.077,05 kuna  

 

- nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2017. godine               505.147,72 kuna 

 



 

II. 

 

 

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 2017. godine kako slijedi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), Općinsko vijeće 

Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je  

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE RIBNIK 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE 

 

 
Proračun Općine Ribnik za 2017. godinu donesen je na 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ribnik održanoj dana 28. studenog 

2016. godine u iznosu od 2.700.000,00 kuna.  

 

Višak prihoda ostvaren u 2016. godini prenesen je u visini od 522.566,88 kuna u 2017. godinu, za pokriće obveza prenesenih iz 2016. 

godine kao i obveza tekuće godine.  

 

Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iznose 795.056,96 kuna, a rashodi poslovanja 533.559,62 kuna. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.200,00 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 195.325,94 kuna.  

 

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz 2016. godine, rashoda i izdataka iznosi 589.938,28 kuna što predstavlja 

višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju. 

 

Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 613.015,33 kuna. 

 

Polugodišnji prihod od Poreza na imovinu, ostvaren je u iznosu od 13.456,68 kuna koji se sastoji od: porez na kuće za odmor od 1.878,92 

kuna i porez na promet nekretninama od 11.577,76 kuna. 

 

Polugodišnji prihod od Porezi na robu i usluge, ostvaren je u iznosu od 7.203,54 kuna koji se sastoji od: porez na potrošnju alkoholnih i 

bezalkoholnih pića u iznosu od 5.140,84 kuna i porez na tvrtku u iznosu od 2.062,70 kuna. 

 

Polugodišnji prihod od Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, ostvaren je u iznosu od 428.175,76 kuna koji se sastoji od: tekuće 

pomoći iz Državnog proračuna od 416.054,00 kuna. Karlovačka županija doznačila je 12.121,76 kuna za troškove provedbe lokalnih izbora 2017. 

godine.   



Polugodišnji prihod od Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna; ostvaren je iznos kapitalne pomoći od 30.000,00 kuna od 

Karlovačke županije za provedbu projekta modernizacije nerazvrstanih cesta (Ugovor o sufinanciranju od 11.04.2017. godine).  

 

Polugodišnji Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 10.664,40 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 6.000,00 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. 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.), naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 

zemljište u iznosu od 30,84 kuna i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 4.633,56 kuna. 

 

Polugodišnji prihod od Ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 56.278,78 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za 

korištenje grobnih mjesta na groblju u Lipniku u visini od 27.041,75 kuna, naknade za korištenje novih grobnih mjesta na groblju Lipnik u iznosu 

od 800,00 kuna, naknade za ulazak na groblje u Lipniku radi izvođenja građevinskih radova u iznosu od 400,00 kuna, naknade za korištenje 

mrtvačnice u Lipniku u iznosu od 3.832,35 kuna, godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na groblju u Gornjoj Stranici u iznosu od 10.204,68 

kuna, sufinanciranja građana za izgradnju javne rasvjete Skradsko Selo, Jarnevići u iznosu od 200,00 kuna, sufinanciranja građana za izgradnju 

javne rasvjete Veselići u iznosu od 13.000,00 kuna i naknade za popravak puta u iznosu od 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 rashod za Energija, ostvaren je u iznosu od 23.036,65 kuna  koji se sastoji od: potrošak električne energije Općine u iznosu od 

3.256,91 kuna, potrošak električne energije javne rasvjete u iznosu od 18.588,99 kuna, potrošak električne energije mrtvačnice u Lipniku od 462,05 

kuna, potrošak električne energije zdravstvene ambulante u Ribniku od 228,68 kuna i gorivo za vatrogasno vozilo od 500,02 kuna. 

 

Polugodišnji rashod za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja; ostvaren je u iznosu od 60.591,14 kuna koji se sastoji od: tekuće i 

investicijsko održavanje postrojenja i opreme (servis kosilica) 2.072,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanja tekuće i investicijsko održavanje 

postrojenja i opreme od 2.241,25 kuna (KSU d.o.o.), tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta 26.158,38 kuna, tekuće i investicijsko 

održavanje nerazvrstanih cesta-zimsko čišćenje snijega 13.000,00 kuna, tekuće i investicijsko održavanje groblja u Lipniku 5.110,92 kuna, tekuće 

i investicijsko održavanje javne rasvjete 3.987,50 kuna, tekuće i investicijsko održavanje groblja u Gornjoj Stranici 1.243,75 kuna, tekuće i 

investicijsko održavanje okoliša-uređenje javnih površina 6.777,34 kuna. 

 



Polugodišnji rashodi za Usluge promidžbe i informiranja ostvareni su u iznosu od 18.464,40 kuna te se odnose na troškove kako slijedi: 

elektronski mediji u iznosu od 862,50 kuna, tisak 1.000,00 kuna, promidžbeni materijal 14.217,50 kuna i Pilot projekt PPS koncept „Hrvatska 365“ 

u iznosu od 2.384,40 kuna. 

 

Polugodišnji rashod za Komunalne usluge, ostvaren je u iznosu od 9.394,90 kuna koji se sastoji od: opskrba vodom mrtvačnice u Lipniku 

234,94 kuna, opskrba vodom mrtvačnice u Gornjoj Stranici 201,91 kuna, opskrba vodom zdravstvene ambulante u Ribniku 350,56 kuna, opskrba 

vodom ureda općine 201,91 kuna, opskrba vodom zgrade MUP-a u Ribniku 201,91 kuna, iznošenje i odvoz smeća ureda općine 1.970,40 kuna, 

iznošenje i odvoz smeća zdravstvene ambulante u Ribniku 840,54 kuna, slivna vodna naknada 175,20 kuna i naknada za zbrinjavanje komunalnog 

otpada na deponij Ilovac 5.217,53 kuna. 

 

Polugodišnji rashodi za Intelektualne i osobne usluge ostvareni su u iznosu od 204.446,73 kuna te se odnose na: ugovori o djelu 2.395,26 

kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 11.956,00 kuna, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 5.540,00 kuna, naknade 

troškova lokalnih izbora 2017. godine u iznosu od 57.862,69 kuna, naknade za rad Općinskog načelnika u iznosu od 53.442,78 kuna, troškova 

izrade „Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje 2016.-2020.“ u iznosu od 62.000,00 kuna i troškova izrade elaborata 

elektroničke komunikacijske infrastrukture, te zahtjeva za naplatu naknade od infrastrukturnog operatora HT d.d. u iznosu od 11.250,00 kuna. 

 

Polugodišnji rashod za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37), izvršen je rashod u iznosu od 

24.205,67 kuna, a isti se sastoji od financiranja u cijelosti troškova prehrane u školskoj kuhinji Područne škole Ribnik, a prema računima 

doznačenim od strane OŠ Žakanje, u ukupnom iznosu od 2.251,24 kuna, nabavke udžbenika za 1. razred osnovne škole u iznosu od 1.684,43 kuna, 

financiranja programa predškole u iznosu od 3.000,00 kuna, financiranja asistenta u nastavi za dijete koje pohađa dječji vrtić u iznosu od 7.000,00 

kuna, sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 5.270,00 kuna i jednokratne novčane pomoći osobama s invaliditetom u iznosu 

od 5.000,00 kuna. 

 

  Polugodišnji rashod za Ostali rashodi (38) izvršen je rashod u iznosu od 12.550,31 kuna, koji se odnosi na tekuće donacije u novcu; doznake  

sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ribnik za financiranje iste i DVD-a sa područja Općine Ribnik u iznosu od 5.218,68 kuna (za razdoblje  

od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine), novčane pomoći HGSS-a u iznosu 5.000,00 kuna, novčane pomoć pri radu političkim strankama  

zastupljenim u Općinskom vijeću u iznosu od 875,00 kuna i novčane pomoći Gradskom društvu Crvenog križa Ozalj 1.456,63 kuna. 

 

 
Polugodišnji rashodi za nabavu Nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 37.500,00 kuna i odnose se na izradu Idejnog rješenja trga 

u centru Ribnika. 

 



Polugodišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 157.825,94 kuna te se odnose na: kapitalni projekt 

„Adaptacija zgrade sa poslovnim prostorom u Ribniku, k.č. 40/11, 40/2, 38/2, 38/3 k.o. Ribnik“ u iznosu od 148.900,00 kuna (izrada Glavnog 

projekta 69.900,00 kuna, izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade javne namjene 29.000,00 kuna, aplikacija projekta na natječaj u okviru 

Mjere 07, Podmjera 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. godina o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 50.000,00 kuna) i troškova izrade i montaže 

limarije u iznosu od 8.925,94 kuna. 

 

Potraživanja na dan 30.06.2017. godine iznose 505.147,72 kuna (od čega se 354.309,75 kuna odnosi na obračunate prihode poslovanja – 

nenaplaćeni, a 150.837,97 kuna na obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine –nenaplaćeni).  

 

Stanje obveza na dan 30.06.2017. godine iznosi 23.077,05 kuna, a obveze su raspoređene kako slijedi: plaća za 06/17 u bruto iznosu od 

14.169,92 kuna, naknade za rad Općinskog načelnika za 06/17 u bruto iznosu od 8.907,13 kuna. 

 

Dospjele obveze = 0,00 kuna. Nedospjele obveze = 23.077,05 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 svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je   

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE 

 

 

 

 

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

2017. 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 svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je   

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE 

 

 

 

 

Općina Ribnik nije koristila proračunske zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je   

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE 

 

 

 

 

Općina Ribnik nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2017. godine. 

 

 

 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                               Nikola Dolinar 


