
 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 

12/18)  Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj 28. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi 

 

II. izmjene i dopune Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu 

mijenja se Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu objavljena u Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije broj 2/20 i 37/20. 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 8. Odluke tako da glasi: „Općina Tuhelj može se zaduživati uzimanjem 

kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Općina Tuhelj može se dugoročno zadužiti samo za 

investicije koje se financiraju iz njenog proračuna, po odluci Općinskog vijeća i uz suglasnost 

Vlade, na prijedlog ministra financija. 

Ugovor o zaduživanju sklapa Načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost 

Vlade, a na prijedlog ministra financija. 

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju. 

Ukupna godišnja obveza Općine Tuhelj može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda 

u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 

U iznos iz stavka 4. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, 

obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira, neplaćenih obveza i danih jamstava iz prethodnih 

godina. 

Općina Tuhelj planira se kratkoročno zadužiti u 2020. godini u iznosu od 400.000,00 kn  

za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike prilijeva sredstava i dospijeća obveza, a 

sukladno odredbama članka 86.a Zakona o proračunu. 

Očekivani iznos duga s osnove zaduživanja na kraju proračunske godine iznosit će 

ukupno 5.675.465,76 kn. Navedeni iznos sastoji se od duga s osnove glavnice kredita po 

zaduženjima iz: 

1. 2015. godine: (nabava komunalnog vozila s prikolicom), 

2. 2018. godine: (Uređenje proširenja groblja u Tuhlju – I. etapa) i 

3. 2019. godine: (Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju). 

 

Članak 3. 

Ove II. izmjene i dopune Odluke objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – 

zagorske županije. 
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Tuhelj, 18.12.2020. 

 

 

      Predsjednik Općinskog vijeća 

       Robert Romić 

 

 

 

 

 

 


