REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAĈKA ŢUPANIJA
OPĆINA RIBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/14-01/02
UR-BROJ: 2133/21-01-14-5

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 2014. GODINE

Ribnik, rujan 2014. godine

Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12), 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), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine,
donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK
ZA 2014. GODINU
I. OPĆI DIO
I.
Donosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, koje sadrži:
- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2014. godini
- višak prihoda iz 2013. godine
sveukupno

764.445,95 kuna
129.048,89 kuna
893.494,84 kuna

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

449.602,16 kuna
474.707,64 kuna

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

171.032,63 kuna

- stanje na žiro-računu i u blagajni 30.06.2014. godine

460.770,94 kuna

- višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju

443.892,68 kuna

- nepodmirene obveze iz 2013. godine
na dan 30.06.2014. godine
- nepodmirene obveze na dan 30.06.2014. godine
nastale tijekom 2014. godine
sveukupno
- nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2014. godine

0,00 kuna
16.878,26 kuna
16.878,26 kuna
217.449,09 kuna

II.
Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30.06.2014.
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 30.06.2014. 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 Općine Ribnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine, donosi

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 2014. GODINE
Proračun Općine Ribnik za 2014. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Ribnik održanoj 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 održanoj dana 23. lipnja 2014. godine u iznosu od 2.361.700,00 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 30. lipnja 2014. godine iznose 762.750,45 kuna, a rashodi poslovanja 433.942,16 kuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.695,50 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.660,00 kuna.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, viška prihoda iz 2013. godine, rashoda i izdataka iznosi 443.892,68 kuma što predstavlja višak
prihoda raspoloţiv u sljedećem razdoblju.
Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2014. godine iznosi 460.770,94 kuna.
Polugodišnji prihod od nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 24.210,40 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 9.000,00 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
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u iznosu od 112,66 kuna i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu
od 9.144,46 kuna.
Polugodišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 38.573,83 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za korištenje
grobnih mjesta na groblju u Lipniku u visini od 21.912,55 kuna, naknade za korištenje mrtvačnice u Lipniku u iznosu od 1.957,00 kuna, godišnje
naknade za korištenje grobnih mjesta na groblju u Gornjoj Stranici u iznosu od 6.934,03 kuna, sufinanciranja građana za javnu rasvjetu u Novakima
Lipničkim u iznosu od 600,00 kuna, donacije u iznosu od 500,00 kuna i pologa iz blagajne u iznosu od 950,00 kuna u svrhu odlaska u Kazalište
„Kerempuh“ u Zagreb.

Polugodišnji prihod od prodaje zemljišta ostvaren je u iznosu od 495,50 kuna, a odnosi se na uplatu jamčevine po Javnom natječaju za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Ribnik, objavljenom u javnom glasilu „Narodne novine RH“ broj 61. od 21.5.2014. godine.
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 nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.660,00 kuna te se odnose na: Ciljana izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Ribnik u iznosu od 3.750,00 kuna, adaptacija zdravstvene ambulante u Ribniku, Ribnik 7/A u iznosu 2.535,00 kuna,
projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ u iznosu od 3.125,00 kuna i ulaganja u računalne programe 6.250,00 kuna (program za groblja – 5.000,00
kuna, a program za arhiviranje – 1.250,00 kuna).
Potraživanja na dan 30.06.2014. godine iznose 217.449,09 kuna (od čega se 203.759,32 kuna odnosi na obračunate prihode poslovanja –
nenaplaćeni, a 13.689,77 kuna na obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine –nenaplaćeni).
Stanje obveza na dan 30.06.2014. godine iznosi 16.878,26 kuna, a obveze su raspoređene kako slijedi: tekuće i investicijsko održavanje groblja
u Lipniku 2.479,73 kuna, komunalne usluge 1.879,79 kuna, intelektualne usluge – izbori za EU parlament 1.844,50 kuna, članarina LAG Vallis
Colapis 3.900,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi protokola 350,00 kuna, obveze za zatezne kamate 0,41 kuna, subvencija trgovačkom društvu
Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o. 1.892,10 kuna, financiranje prehrane učenika područne škole Ribnik 512,73 kuna,
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 894,00 kuna i obveze za provedbu projekta „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ 3.125,00 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 Općine Ribnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine, donosi

IZVJEŠTAJ O ZADUŢIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŢIŠTU NOVCA I KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
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 Općine Ribnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine, donosi

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAĈUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije koristila proračunske zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 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 Općine Ribnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine, donosi

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŢAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŢAVNIM JAMSTVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEĈNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Općina Ribnik nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do
30. lipnja 2014. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar

