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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 NAČELNIK 

 TUHELJ 

 

KLASA: 022-05/18-01/54 

URBROJ: 2135-03-02/18-01 

Tuhelj, 01.08.2018. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predmet: Prijedlog Izvješća o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. 

do 30.06.2018. godine 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta) 

 

Pravna osnova: članak 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i 

članak 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 

24/2013) 

 

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka: 

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/2008,136/12 i 15/15) i članka 

15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 

24/2013,102/17) Jedinstveni upravni odjel  izrađuje i dostavlja načelniku polugodišnje 

izvješće o izvršenju proračuna najkasnije do 05. rujna, a načelnik ga podnosi predstavničkom 

tijelu na donošenje najkasnije do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.  

Sukladno članku 46. i 108. Zakona, odnosno članku 4. Pravilnika Polugodišnje 

izvješće 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 državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, 

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, 

 

Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 5. 

sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine. Proračunom za 2018. godinu i projekciju 

proračuna za 2019. i 2020. godinu planirani su prihodi u iznosu od 6.180.398,31 kuna i 
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rashodi u iznosu od 6.566.330,13 kuna. Planiran je i primitak od zaduživanja u iznosu od 

908.680,13 za projekt Uređenja proširenja groblja (I. etapa) i planirani izdaci iznosa od 

205.000,00 kn za otplatu glavnice spomenutog projekta te otplatu glavnice za komunalno 

vozilo za sakupljanje otpada i pronar prikolice. 

 

Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.050.039,78 kn ili 33% u odnosu na planirano što je 

za 18% više od ostvarenih prihoda u istom razdoblju prethodne godine (1.724.249,35 kn). 

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 1.169.107,67 kn što čini 57% ukupnih prihoda poslovanja. Spomenuti 

prihod povećan je za 1 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.  

Valja napomenuti da je Općina prihodovala iznos od 125.153,92 kn od Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje za 5 radnika na javnim radovima koji su svojim radom započeli  

31.05.2018. godine. Od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna prihodovano je svega 

5.000,00 kn za predškolski odgoj iz državnog i županijskog proračuna čija su sredstva 

proslijeđena Osnovnoj školi Lijepa naša, dok kapitalne pomoći nisu ostvarene. 

 

Rashodi su realizirani planirano po svim mjesecima izvještajnog razdoblja što 

najvećim djelom čine plaće zaposlenih, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 

nerazvrstanih cesta, podmirenje obveza za naslijeđenu imovinu, troškovi javne rasvjete, 

tekuće donacije udrugama, Osnovnoj školi Lijepa naša, DVD-u Tuhelj i boravak djece u 

dječjim vrtićima.   

 

Što se tiče kapitalnih projekata proširena je javna rasvjeta u Lenišću (postavljene 2 lampe 

– odvojak Rumiha) te su napravljeni troškovnici za: 

 saniranje klizišta (odvojak Pleški), 

 izgradnju novih cesta (odvojak Orajić, odvojak Hercigonja, odvojak Kunštek i 

Desinćka ulica), 

 izgradnju nadstrešnice na groblju u Lenišću, 

 izgradnju autobusne stanice u Svetom Križu, 

 izvedbeni projekt za asfaltiranje ceste u Lenišću (odvojak Krizmanić-Kroflin), 

 tehnički projekt proširenja javne rasvjete u Tuhlju (odvojak Horvat – Slaviček), 

 tehnički projekt proširenja javne rasvjete ulice Antuna Mihanovića i dijela 

Črešnjevca. 

 

U Proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu tekuća proračunska zaliha nije trošena. 

 

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine iznosi 3.839,20 kn. 

 

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 53.712,56 kn glavnice i 7.462,70 kn kamata za 

pronar prikolicu i komunalno vozilo te je plaćena jednokratna naknada u iznosu od 1.817,36 
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kn (0,20%) na iznos odobrenog kredita za obradu zahtjeva (Uređenje proširenja groblja u 

Tuhlju (I. etapa). 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Tuhelj da razmotri i prihvati prijedlog 

Polugodišnjeg izvješća i ostala izvješća u privitku. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

     Mladen Hercigonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG: 

1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine; 

a)  izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 

b)  izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 

c) izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, 

 

 


