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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 TUHELJ 

 

KLASA: 022-05/19-01/53 

URBROJ: 2135-03-02/19-03 

Tuhelj, 13.09.2019.  

 

Obrazloženje uz Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine 

Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine 

 

Financiranje općinskih potreba Općine Tuhelj za 2019. godinu obavljeno je na osnovi 

sljedećih dokumenata: 

1. Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekcije proračuna za 

2020. i 2021. godinu od 14.12.2018. godine,  

2. Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu od 

15.04.2019. godine, 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu od 14.12.2018. 

godine. 

 

PRIHODI: 

 

U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 2.587.965,07 kn što je za 

37% više od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine (1.887.264,15 kn). 

Vidljiva razlika očituje se u sredstvima Državne pomoći (kompenzacijska mjera) koja 

je u siječnju doznačena u iznosu od 265.871,80 kn za 2018. godinu (sredstva koja prema 

Zakonu dobivaju JLP(R)S koje su u 2018. godini imala manje prihode nego u 2017. godini - 

visina razlike između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak jedinice u prosincu 2017. i 

prihoda od navedenog poreza ostvarenog u istom mjesecu 2018.). Isti prihod evidentiran je i u 

travnju u iznosu od 132.935,90 kn za razdoblje 1.- 4. 2019.  

Od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna prihodovano je još 3.300,00 kn za 

predškolski odgoj iz državnog i županijskog proračuna čija su sredstva proslijeđena Osnovnoj 

školi Lijepa naša. U travnju je završen kapitalni projekt „Uređenje i proširenje groblja u 

Tuhlju – I. etapa“ nakon čega je općina pokrenula postupak prodaje grobnih mjesta te je u 

predmetnom razdoblju prihodovano 141.666,80 kuna. Valja još napomenuti da je Općina 

prihodovala iznos od 62.282,92 kn od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za djelatnike na 

javnim radovima.  
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Uz namjenske prihode (komunalna naknada, grobljanske naknade, komunalni 

doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i dr.) i ostale poreze, 

vrijednosno najznačajniji udjel u ukupnim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza na 

dohodak u iznosu 1.302.154,03 kn što čini 50% ukupnih prihoda poslovanja. Spomenuti 

prihod povećan je za 10 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. U 

predmetnom razdoblju kapitalne pomoći proračunu nisu ostvarene. 

 

PRIMICI: 

 

 U izvještajnom razdoblju nije bilo primitaka. 

 

RASHODI: 

 

Rashodi su realizirani planirano po svim mjesecima izvještajnog razdoblja. Preko 80% 

ukupnih rashoda čine troškovi (kronološki od najvećeg prema najmanjem): Rashodi za 

usluge, Plaće, Ostale naknade građanima i kućanstvima, Tekuće donacije i Građevinski 

objekti. 

 
 

Najveći rashodi su rashodi za usluge koje čine usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, komunalne usluge (iznošenje i odvoz smeća, 

uređenje odvodnih jaraka), zdravstvene i veterinarske usluge, usluge promidžbe i 

informiranja, intelektualne i računalne usluge te ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, 

usluge Porezne uprave). Drugi najveći trošak su plaće za zaposlene. Treći trošak po redu su 

ostale naknade građanima i kućanstvima, odnosno: sufinanciranje boravka djece u dječjim 

vrtićima i prijevoza srednjoškolcima, novčane pomoći studentima te ostale naknade iz 

proračuna u novcu koje najvećim djelom čine novčane pomoći roditeljima za novorođenu 

djecu i isplata za nagrađene povodom Dana Općine. Četvrti po redu trošak čine tekuće 

417.015 kn

268.542 kn260.124 kn

229.718 kn

156.126 kn

5 najvećih rashoda

Rashodi za usluge

Plaće

Ostale naknade građanima i kućanstvima

Tekuće donacije

Građevinski objekti
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donacije koje čini trošak isplate 60% ugovorenih iznosa udrugama kojima je odobreno 

sufinanciranje  programa i projekata, zakonska obveza prema DVD-u Tuhelj te donacije Župi 

Uznesenja Blažene Djevice Marije za sufinanciranje troška energenta za grijanje crkve. U 

prvoj polovici godine nije se znatno gradilo, tako da je peti po redu trošak ulaganja u 

građevinske objekte. Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje centra Tuhlja i uređenje 

rotora u Tuheljskim Toplicama, proširena je javna rasvjeta te je plaćeno 50% troška za 

premještanje električnih vodova u svrhu realizacije kapitalnog projekta „Izgradnja i 

opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. Ostatak rashoda čini trošak plaćanja (20% od ugovorenog 

iznosa) Arhitektonskom atelieru 10 za izradu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana, 

nadogradnja laptopa i kupnja mrežnog diska, zatim; rashodi za materijal i energiju, ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad izvršnih tijela, premije osiguranja, 

reprezentacija, sredstva za zaštitu i spašavanje), financijski rashodi, subvencije i pomoći 

unutar općeg proračuna (kapitalna pomoć Gradu Klanjcu za sanaciju odlagališta otpada u 

Medvedovom jarku, sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe – Zabok, tekuće donacije OŠ 

Lijepa naša i plaćanje dijela plaće za komunalnog redara). 

 

IZDACI: 

 

1. Općina Tuhelj zadužila se u svibnju 2015. godine za kupnju komunalnog vozila za 

sakupljanje otpada i pronar prikolice s priključkom putem financijskog leasinga kod 

Raifeising leasinga d.o.o. na rok od 6 godina. 

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 55.286,97 kn glavnice i 4.389,52 kn kamata te 

preostali dug za otplatu glavnice financijskog leasinga iznosi 226.773,12 kn za kupnju 

komunalnog vozila za sakupljanje otpada i 32.236,84 kn za pronar prikolicu s 

priključkom. 

2. Općina Tuhelj zadužila se 12.06.2018. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje 

proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina. 

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 74.300,82 kn glavnice i 8.961,49 kn kamata te 

preostali dug glavnice iznosi 817.309,27 kn. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 


