REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:400-08/18-01/01
Ur.broj:2133/20-01-18-4
Tounj, 31.08.2018.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

Na temelju članka 112. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4 i članak 17. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 33. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/18), Općinski načelnik Općine Tounj, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ
OD 01.01.2018. DO 30.06. 2018. GODINU
I.
Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tounj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, koje sadrži:

Ukupno ostvarene prihode/primitke                                            2.025.674,61
Stanje žiro računa na dan 01.01.2018. godine                                    9.967,84
Sveukupno                                                                                       2.035.642,45

ukupno izvršeni rashodi                                                                 2.278.263,12
plaćeni rashodi i izdaci                                                                   2.048.625,34
stanje na žiro računu i blagajni 30.06.2018. godine                        -24.941,35
nepodmirene obveze na dan 30.06.2018. godine                780.477,96 (EKO-FLOR=20.173,20, DIP=6.108,08: Vodovod i kanalizacije =55.327,05: Elektrosalopek=10.228,75, RUDAR=51.212,50, Općina Josipdol=18.250,26, Adria bonus=176.550,00, G.E.T.I.M. d.o.o.=10.000,00, SINGRAD=243.750,00: Ostale obveze do 30.06.2018.=188.878,12.
nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2018. godine                    342.425,50
II.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Tounj na dan 30.06.2018. 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 30.06.2018. 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 30.06.2018. godinu, sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja i slijede u nastavku:



OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE TOUNJ
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE


Proračun Općine Tounj za 2018. godinu donesen je na 03. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj održanoj dana 27.12.2017. godine u iznosu od 21.290.800,00 kuna.

	Stanje novčanih sredstava na dan 1.1.2018. godini prenesen je u visini od 9.967,84 kuna, za pokriće obveza tekuće godine.

	Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iznose 2.017.120,12 kuna, a rashodi poslovanja 1.485.554,20 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.554,49 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 634.894,46 kuna i Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 157.814,46 kuna


	Stanje na žiro računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi -24.941,35 kuna.


	Polugodišnji prihod od poreza ostvaren je u iznosu od 1.129.688,12, a sastoji se od Prihoda od poreza u iznosu od 1.029.260,48 kuna, Poreza na imovinu u iznosu od 88.849,91 kuna i Poreza na robe i usluge u iznosu od 11.577,73 kuna.
	Polugodišnji prihod od drugih proračuna ostvaren je u iznosi od 248.230,99, a sastoji se od tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 28.080,99 kuna i pomoći iz županijskog proračuna za ceste u iznosu od 220.150,00 kuna.
Polugodišnji prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 138.240,29 kuna, koji se sastoji od naknade za koncesije u iznosu od 5.642,70 kuna i prihoda od zakupa, iznajmljivanja imovine u iznosu od 59.332,69 kuna i eksploataciju mineralnih sirovina 73.264,90 kuna.
	Polugodišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 500.960,72 kuna koji se sastoji od Naknade za korištenje grobnih mjesta na grobljima Općine Tounj u visini od 75.085,06 kuna, Naknade za rad na groblju, rezervacije i troškova ukopa u iznosu od 16.550,00 kuna Vodni i šumski doprinos 40.191,46 kuna, Komunalni doprinos i naknade za nezakonito izgrađeni objekte od u iznosu od 30.922,19 kuna, Komunalna naknada u iznosu od 338.089,33 kune i Ostali prihodi u iznosu od 122,44 kuna. 
	Polugodišnji rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.485.554,20 kuna, a odnose se na Rashode za zaposlene u iznosu od 353.916,39 kuna, Materijalni rashodi u iznosu od 824.965,19 kuna, Financijski rashodi u iznosu od 50.284,76 kuna, Subvencije u iznosu od 2.589,50 kune, Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 116.826,04 kuna i Ostali rashodi u iznosu od 136.972,32 kuna.

	Polugodišnji prihod od stambenih objekata ostvaren u iznosu od 8.554,49 kuna, a sastoji se od prodaje stanova.

	Polugodišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 634.894,46 kuna te se odnose na nerazvrstane ceste, nogostup, javna rasvjeta, groblje, uredski namještaj i opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

	Polugodišnji izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 157.814,46 kuna.

	Potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznose 342.425,50 kuna.

	Stanje obveza na dan 30.06.2018. godine iznose 780.477,96 kune.

                                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                           ing.Ivica Sopek






Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik Općine Tounj donosi


IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
NOVCA I KAPITALAZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE


	Općina Tounj  se zaduživala preko HBOR-a za 7.506.386,00 kuna na 10 godina na rok otplate kredita u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2021. godine uz 1,70% kamate.
Naziv kredita: Kreditiranje EU projekta ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.
Naziv Projekta: Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta na području Općine Tounj.





                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                             ing.Ivica Sopek








Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik Općine Tounj donosi
 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE




	Općina Tounj nije koristila proračunske zalihe u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
  



                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                              ing.Ivica Sopek










Na temelju članka 4. Pravilnika polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) Općinski načelnik Općine Tounj donosi


IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA 
PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE



	Općina  Tounj  nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 





                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                           ing.Ivica Sopek


