
 

Na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“,  broj 87/08. i 136/12.), 

članka 15. stavaka 3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(„Narodne novine“,  broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni 

glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), Općinsko vijeće  Općine Sveti Juraj na Bregu na 

22. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, donijelo je 
 
 

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 

I. OPĆI DIO 

 

I. 

Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu planiran je u iznosu od 12.565.300,00 

kuna. 

Prihodi Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine 

ostvareni  su u iznosu od 3.493.791,57  kuna. 

 

II. 

Ukupni rashodi izvršeni na teret  Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 2.671.690,48 

kuna. 

 

III. 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i  primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje 

višak prihoda. 

 

                         Ostvareni prihodi i primici                           3.493.791,57 kn 

                         Izvršeni rashodi i izdaci                               2.671.690,48 kn 

                          --------------------------------------------------------------------------------- 

                         Višak prihoda                                                  822.101,09 kn 

 

IV. 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2016. godine iznosilo je 84.872,06 

kuna, a na dan 30.06.2016. godine 277.963,84 kuna. 

 

Općina Sveti Juraj na Bregu uzela je zajam u iznosu od 3.000.000,00 kuna od kojih je 

2.000.000,00 kuna isplaćeno u 2012. godini, a preostalih 1.000.000,00 kuna u 2013. godini. 

 

Otplata glavnice izvršena je u  iznosu od 981.973,56 kuna. 

 

Općina Sveti Juraj na Bregu nije davala zajmove u 2016. godini. 

 

V. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 1.356.606,00 kuna, a odnose 

se na: 

 

 



OPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZNOS U KUNAMA 

potraživanje za porez 428.769,00 

potraživanje  za dane koncesije 24.041,00                                           

potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine                    88.621,00 

potraživanje za komunalni doprinos                                    74.572,00  

potraživanje za komunalnu naknadu fizičke osobe                499.898,00  

potraživanje za komunalnu naknadu pravne osobe                180.545,00 

potraživanje za grobnu naknadu 60.160,00 

UKUPNO 1.356.606,00 
 

VI. 

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 

3.260.790,08 kuna, a odnosi se na: 

 

OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH OBVEZA IZNOS U KUNAMA 

primljeni zajam za  dogradnju osnovne škole                            2.172.310,10  

obveze prema dobavljačima                                                          1.088.479,98  

UKUPNO 3.260.790,08 

 

II. POSEBNI DIO 

 

VII. 

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Općine Sveti Juraj na Bregu za razdoblje od 01.siječnja 

do 30. lipnja 2016. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i  nositeljima 

sredstava po osobnim i posebnim namjenama. 

 

VIII. 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu, 

stupa na snagu osmog dana od odana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

KLASA:400-08/16-01/01 

URBROJ:2109/16-03-16-3 

Pleškovec, 29. rujna 2016. 

 

PRESJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Marijan Rodinger 

 
 

 

 

 




