
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                           

KARLOVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RIBNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-08/13-01/03 

UR-BROJ: 2133/21-01-14-17 

U Ribniku, dana 23. lipnja 2014. godine 

 

 

 

P R O R A Ĉ U N 

 
OPĆINE RIBNIK  

ZA  2014. GODINU 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 
 

 

 

 

Ribnik, lipanj 2014. godine 

 

 

 



 

Na temelju ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i ĉlanka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik 

Karlovaĉke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 8. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014. godine, donosi 
 

ODLUKU 

o donošenju Proraĉuna Općine Ribnik 

za 2014. godinu i 

Projekcija za 2015. i 2016. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 
 

I OPĆI DIO 

Ĉlanak 1. 

 

Proraĉun Općine Ribnik za 2014. godinu sadrži: 

 

 

PRIHODI – RASHODI 

 

 

PRORAĈUN ZA 2014. GODINU 

 

Ukupni prihodi 

Višak prihoda iz 2013. godine 

Ukupan Proraĉun za 2014. godinu 

2.232.651,11 

   129.048,89 

2.361.700,00 

Ukupni rashodi 2.361.700,00 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Prihodi i rashodi Proraĉuna Općine Ribnik za 2014. godinu, po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima, utvrĊeni su u 

Raĉunu prihoda i rashoda kako slijedi: 

 

 

 



 

Na temelju ĉlanka 14. Zakona o proraĉunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) te ĉlanka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik 

Karlovaĉke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 8. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izvršenju Proraĉuna Općine Ribnik  

za 2014. godinu 

nakon 1. izmjena i dopuna 

 

Ĉlanak 1. 

Proraĉunska sredstva koriste se za namjene utvrĊene posebnim zakonima i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika. Svi 

korisnici sredstava moraju sredstva koristiti u granicama sredstava koja su im ovim Proraĉunom odobrena, i to za odreĊene namjene, 

štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim sredstvima. 

 

Ĉlanak 2. 

Sredstva osigurana u Proraĉunu koristiti će se u okviru ostvarenih prihoda ovisno o dospijeću obveza, ako zakonom, općim 

dijelom Proraĉuna ili posebnim aktom Općinskog vijeća, nije drukĉije odreĊeno. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi i primici iz 

Proraĉuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda i primitaka. 

Ĉlanak 3. 

Na teret Proraĉuna mogu se preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski utvrĊena u općem dijelu Proraĉuna u skladu s 

odredbama Odluke o izvršenju Proraĉuna. 

 

Ĉlanak 4. 

Ukoliko prihodi i primici tijekom godine ne pritjeĉu u previĊenoj visini, Općinski naĉelnik može, da bi se održala uravnoteženost 

u Proraĉunu, smanjiti svote sredstava s pojedine pozicije ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva utvrĊena. 

 

O Odluci iz prethodnog stavka, Općinski naĉelnik mora izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i predložiti izmjenu.  

 

Ĉlanak 5. 

Obraĉun bruto plaća vršiti će se množenjem osnovice koju utvrĊuje Općinski naĉelnik te koeficijenta složenosti poslova koje 

donosi Općinsko vijeće. Na ostala materijalna prava iz radnog odnosa primjenjuju se propisi utvrĊeni za korisnike Državnog proraĉuna. 



 

Ĉlanak 6. 

Za izvršenje Proraĉuna Općine Ribnik odgovoran je Općinski naĉelnik Općine Ribnik. Naredbodavatelj za izvršenje ove Odluke je 

Općinski naĉelnik Općine Ribnik. 

 

Ĉlanak 7. 

Sredstva osigurana u Proraĉunu za izvanredne rashode, koristiti će se za hitne i nepredviĊene rashode koji se pojave tijekom 2014. 

godine. Korištenje istih, odobrava Općinski naĉelnik Općine Ribnik. 

 

O korištenju sredstava iz stavka 1. ovog ĉlanka Općinski naĉelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. 

 

Ĉlanak 8. 

Općinski naĉelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela time da umanjenje pojedine stavke ne može 

biti veće od 5% sredstava utvrĊenih u stavci koja se umanjuje. 

 

Ĉlanak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovaĉke županije”. 

 

 

KLASA: 400-08/13-01/03 

UR-BROJ: 2133/21-01-14-19 

U Ribniku, dana 23. lipnja 2014. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 Nikola Dolinar 


