
 Na temelju članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Općinsko 

vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 13. sjednici održanoj dana 30. rujna 2022. godine, 

donosi  

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  OPĆINE NOVA 

BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD  

01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

 

 

  Proračun Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesen je na 8. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 21. 12. 2021. godine u iznosu od 13.049.500,00 

kuna.  

  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su na 

9. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 31. 01. 2022. godine u 

iznosu od 13.049.500,00 kuna. 

  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su 

na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 27. 05. 2022. godine u 

iznosu od 13.819.500,00 kuna. 

  III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu donesene su 

na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 26. 07. 2022. godine u 

iznosu od 14.494.440,00 kuna. 

   

 Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznose 

2.943.300,81 kuna, a rashodi poslovanja 2.117.331,17 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine iznose 1.978.761,67 kuna.  

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iznosi 1.152.792,03 

kuna što predstavlja manjak prihoda.  

 Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 30.06.2022. godine iznosi 201.671,56 kn.  

 

 

Ukupni prihodi od 2.943.300,81 kn sastoje se od slijedećeg: 

 

 Prihodi od poreza 651.768,99 kn - porez na dohodak, porez na korištenje javnih 

površina, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina. 

 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznos od 

1.332.334,02 kn sastoji se od tekućih pomoći iz proračuna – kompenzacijska mjera  

 Prihodi od imovine 357.941,11 kn sastoje se od - Naknada za koncesije 5.851,90 kn 

(Hep plin i koncesija smeće),  Prihodi od zakupa nekretnina – 26.608,56 kn (zakup trgovine u 

Novoj Bukovici i Donjoj Bukovici), prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 272.229,46 

kn, korištenje domova 7.300 kn, naknada HT 44.465,07 kn, naknada za legalizaciju 1.486,12 

kn. 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 

601.256,69 kn-  vodni doprinos 77,58 kn, doprinosi za šume 375.193,53 kn, Ostali prihodi za 

posebne namjene 35.645,64 (HZZ sredstva za javne radove) ostali nespomenuti prihodi po 

posebnim propisima 56.568,84 (pokretna prodaja, promjena namjene poljoprivrednog 

zemljišta, grobne naknade, refundacija troška el energije za matični ured, povrat stipendije), 

komunalni doprinosi 375,99 kn, komunalna naknada 133.395,11 kn. 

 

 

  



Ukupni rashodi od 2.117.331,17 kn sastoji se od slijedećeg:  

 

 Rashodi za zaposlene 503.853,30– jedinstveni upravni odjel, načelnik, javni radovi  

 Materijalni rashodi 966.866,76 kn  

-naknade troškova zaposlenima 33.632,00 (službena putovanja 980,00, naknade za prijevoz 

na posao i s posla 20.570,00, stručno usavršavanje zaposlenika 3.500,00 kn, korištenje 

privatnog automobila u službene svrhe 8.582) 

-rashodi za materijal i energiju 400.038,59 (uredski materijal 5.332,00, literatura 3.098,00, 

mat. za higijenske potrebe 1.049,91, ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja 731,80 kn,    

električna energija 76.485,58, plin 45.818,29, gorivo 14.291,71, službena i radna odjeća 

3.844,12, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 236.312,79 sastoji se od: popravak 

vanjske rasvjete i vanjska rasvjeta uz dom u Dobroviću, radovi na stepenicama ispred Općine,  

dijelovi za radne strojeve vlastitog pogona i strojeve u JUO, popravak kapelice u Miljevcima, 

kamen za popravak puteva, uređenje puta u Zrinskih Frankopana, most u Breziku, sitni 

inventar 13.074,39 kn .   

-rashodi za usluge 436.601,30 (telefon i poštarina, pretplata HRT, popravak autobusne u B. 

Antunovcu, elektronski mediji, usluge promidžbe i informiranja (VTV, Felbar), voda, smeće, 

deratizacija, urolog, okulist, higijeničarska služba, mala škola, odvjetnik , Geodetske usluge, 

Ostale intelektualne usluge (održavanje računalnih programa, projektna dokumentacija, 

Aplikacija Agrodetika, program zaštite divljači, procjembeni elaborat, održavanje sustava CZ, 

implementacija sustava ATLAS-14 za upravljanje prostornim i neprostornim bazama 

podataka-izmjera) ostale usluge -uređenje prostora i usluge čišćenja prostorija općine, NUV, 

trošak porezne uprave   

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 96.614,87 (naknade članovima predstavničkih i 

izvršnih tijela, povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, upravne i 

administrativne pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, rashodi 

protokola).   

 Financijski rashodi 7.077,26 kn - usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate 

Subvencije trgovačkim društvima 50.000,00 kn – privatni dječji vrtić  

 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 12.300,00 kn – vrtići u 

vlasništvu drugih proračuna 

 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

104.145,60 kn – pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, oprema za 

novorođenčad, troškovi stanovanja učenika u učeničkim domovima,  naknade građanima i 

kućanstvima u naravi(sufinanciranje cijena prijevoza). 

 Tekuće donacije 473.068,25 kn  Udruge s područja Općine sukladno sklopljenim 

ugovorima, DVD Nova Bukovica Brezik, političke stranke) 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.978.761,67 kn –Radovi na domu u 

Bjelkovcu, Domu u Gornjem Viljevu, Donjoj Bukovici i vrtiću, nabava traktorske kosilice za 

košnju igrališta i kosilice i kardana za traktor. 

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I 

KAPITALA 

U promatranom razdoblju Općina Nova Bukovica potpisala je ugovor o kreditiranju sa HBOR, 

ali kredit još nije realiziran. 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Općina Nova Bukovica nije izdavala 

jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima. 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Franjo Kraljik 


