REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/005
URBROJ: 2144/03-03-15-3
Nedešćina, 11. rujna 2015. godine
Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09,
136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene
novine Općine Sveta Nedelja broj 4/09, 1/13, 2/13, 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta
Nedelja na sjednici održanoj dana 11. rujna 2015. godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2015. GODINU

Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sadrži:
1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Članak 2.
Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2015.
godinu kako slijedi:

Članak 3.
Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvaren višak
prihoda i primitaka u iznosu od 928.824,85 kn.
Članak 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim
novinama Općine Sveta Nedelja".

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Mladen Vlačić

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2015.
godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i
Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina prikazanih po ekonomskoj klasifikaciji, čije su
vrijednosti iskazane kako slijedi:

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2015.
godinu utvrđuje se po proračunskim klasifikacijama, i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i
programskoj klasifikaciji kako slijedi:

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I
KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Općina Sveta Nedelja nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u
razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Kredit iz 2006. godine Privredne banke Zagreb d.d. odobren je u kunskoj protuvrijednosti
EUR-a i otplaćuje se kroz tromjesečne rate utvrđenim otplatnim planom.
Rate se podmiruju u kunama obračunatim prema srednjem tečaju HNB za EUR važećim na
dan dospijeća. Dospijeće rata je zadnji dan u tromjesečju. Kamatna stopa vezana je za
tromjesečni EURIBOR, te je promjenjiva. U 2015. godini do 30. lipnja otplaćeno je ukupno
148,664,77 kuna glavnice i 6.309,36 kuna kamata.
Kredit iz 2014. godine Zagrebačke banke d.d. odobren je u iznosu od 3.200.000,00 kn iz
programa IPARD, temeljem Ugovora između HBOR-a i Banke IPA 301-13/14 za
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja. Rok otplate kredita je
120 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,4 % godišnje a obračunava se i naplaćuje
tromjesečno. U 2015. godini do 30. lipnja kredit se je sukcesivno iskoristio, u kunama te na
temelju zahtjeva za isplatu potpisanih od ovlaštene osobe Općine Sveta Nedelja i
odgovarajuće dokumentacije iz koje se utvrdilo namjensko korištenje kredita. Prva rata
kredita dospijeva na naplatu 30.06.2016.godine.
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Općina Sveta Nedelja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine nije koristila
proračunsku zalihu.
5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM
JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Općina Sveta Nedelja nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim
jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

