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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

SAVJET MLADIH OPĆINE TUHELJ 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Tuhelj,  

 

PREDMET: Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za 

razdoblje od ožujka do srpnja 2019. godine 

  -daje se 

 

Na temelju Lokalnog programa za mlade i tematskog područja Zdravlje i pozitivni 

stilovi života, mjere „Unaprijediti postojeće i stvarati nove sadržaje za bavljenje sportskim 

aktivnostima“ Općina Tuhelj uvela je novu aktivnost za mlade. 

Tokom veljače, u suradnji s Željkom Šoštar, licenciranom voditeljicom fitnesa,  

Općina Tuhelj organizirala je provođenje Fitness programa.  

Športsko društvo Tuhelj je od ožujka nadalje preuzelo spomenutu aktivnost Lokalnog 

programa te ju i dalje provodi.  

O provedbi Programa Savjet mladih, uz pomoć stručnih službi, prikuplja podatke na 

godišnjoj razini, o njima u okviru godišnjeg izvješća izvještava Općinsko vijeće Općine 

Tuhelj te ih javno objavljuje na službenim stranicama Općine Tuhelj.  

Stoga, dana 10.07.2019. godine upućen im je dopis sa zamolbom dostave 

polugodišnjeg izvješće za razdoblje od ožujka do kraja lipnja sa podacima koliko je održano 

treninga, koliko je bilo polaznika po mjesecu, navesti prihode i rashode te dokaze o 

namjensko utrošenoj razlici. 

Dana 12.07.2019. godine dostavljena su tražena izvješća po mjesecima. Po 

predmetnim izvješćima zaključuje se da je Športsko društvo Tuhelj sredstva od mjesečnih 

članarina (80 kn/mj) trošilo na redovne troškove: plaćanje voditeljice Fitness programa 

(2.057,10 kn/mj), najam dvorane (100 kn po treningu) i knjigovodstvene usluge (125 kn/mj), 

te je nabavljena nova oprema: u travnju su nabavljene lateks trake za vježbanje (10 kom) i 

pilates lopte (10 kom), dok je u lipnju nabavljen bluetooth zvučnik. Na kraju srpnja, 

provedbom spomenutog programa razlika novčanih sredstava je + 1.075,09 kn koja se planira 

namjenski utrošiti do kraja tekuće godine. Prosječan broj članova je 25 po treningu. 

 

 

        Predsjednik Savjeta mladih 

                       Tomislav Tramišak  

 

 

Prilog: Izračun razlike prihoda i rashoda za razdoblje od ožujka do srpnja 2019. godine 
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Izračun razlike prihoda i rashoda za razdoblje od ožujka do srpnja 2019. godine 

    

2019. 

MJESECI 
IZNOS 

(razlika) 
NAPOMENA 

1. 0 besplatno od 21.1. - organizator Općina 

2. 1.159,59   

3. 1.177,90   

4. -1.367,10 nabava traka i lopti 

5. 457,90   

6. -251,10 
nabava bluetooth zvučnika, omaškom plaćen najam 
dvorane, a nije trebalo, vježbalo se na otvorenom 
prostoru (jedan mjesec biti će oslobođeni) 

7. -102,10 vježbalo se na otvorenom prostoru 

8.    
9.     

10.     

11.     

12.     

UKUPNO 1.075,09 kn   

 


