REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-08/16-01/01
Ur.broj:2133/20-03-16-5
Tounj, 23.09.2016.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Na temelju članka 110. Stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članak 4. i članak 16. Stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 38. Statuta Općine Tounj (GKŽ 16/13), Općinsko vijeće Općine Tounj na 16. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ
ZA 2016. GODINU

I.
Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanja 2016. godine, koje sadrži:

ukupno ostvarenje prihode/primitke do 30.06. 2016. godini             1.961.520,38
Stanje žiro računa na dan 01.01.2016. godine                                          40.036,18
Sveukupno                                                                                              2.001.556,56
ukupno izvršeni rashodi do 30.06.2016. godine                                  1.354.309,01
plaćeni rashodi i izdaci do 30.06.2016. godine                                    1.800.304,65
stanje žiro računa i blagajni na dan 30.06.2016. godine                       206.081,36
nepodmirene obveze na dan 30.06.2016. godine                                    203.392,53
nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2016. godine                           393.384,01

II.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Tounj na dan 30.06.2016. 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 Tounj na dan 30.06.2016. godinu.

Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine Tounj, kao Opći i Posebni dio obračuna Proračuna Općine Tounj na dan 30.06.2016. godinu, sastavni su dio ovog Godišnjeg izvještaja i slijede u nastavku:



OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE TOUNJ
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE


Proračun Općine Tounj za 2016. godinu donesen je na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj održanoj dana 27.11.2015. godine u iznosu od 10.026.500,00 kuna.

	Stanje prihoda na dan 1.1.2015. godini prenesen je u visini od 40.036,18 kuna, za pokriće obveza tekuće godine.

	Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iznose 1.951.492,22 kuna, a rashodi poslovanja 1.168.643,97 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 10.028,16 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 185.665,04 kuna.

	Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koristit će se za pokriće rashoda iz proteklog razdoblja.

	Stanje na žiro računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 206.081,36 kuna.


	Polugodišnji prihod od nefinancijske imovine ostvaren u iznosu od 115.740,76 kuna, sastoji se od Naknade za koncesije u iznosu od 13.479,43 kuna, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 34.156,05 kuna i Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 68.105,28 kuna.
	Polugodišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 548.394,94 kuna koji se sastoji od: godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na grobljima Općine Tounj u visini od  74.770,00 kuna, vodni i šumski doprinos u iznosu od 64.365,05 kuna, naknade za rad na groblju, rezervacije i troškova ukopa u iznosu od 23.550,00 kuna, komunalni doprinos i naknada za nezakonito izgrađene objekte u iznosu od  45.363,74 kune, komunalna naknada u iznosu od 338.925,31 kuna, ostali prihodi u iznosu od 1.420,84 kuna.

	Polugodišnji rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.008.328,44 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 215.727,28 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 573.315,32 kuna, financijski rashodi u iznosu od 53.769,75 kuna, subvencije u iznosu od 7.378,00 kune, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 39.317,87 kuna i ostali rashodi (sufinanciranje crkve i dr.) u iznosu od 118.820,22 kuna

	Polugodišnji prihod od stambenih objekata ostvaren u iznosu od 10.028,16 kuna, a sastoji se od prodaje stanova.

	Polugodišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 185.665,04 kuna te se odnose na nadstrešnicu, društveni dom, ceste, nogostup, projektna dokumentacija šetnice, most, javna rasvjeta, groblje, kip radnika u kamenolomu, uredski namještaj i opremu.

	Potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 393.384,01 kuna.

	Stanje obveza na dan 30.06.2016. godine iznose 203.392,53 kuna.





                                                                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                                              Nikola Katić








Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donosi


IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
NOVCA I KAPITALAZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE


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




                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                        Nikola Katić








Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donosi
 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE




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



                                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                               Nikola Katić









Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23.09.2016. godine, donosi


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



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





                                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                                                                      Nikola Katić

