
OPĆINA HERCEGOVAC 
 

 
OBRAZLOŽENJE 

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC 
ZA 2017. GODINU 

 
 
                  Općinsko vijeća Općine Hercegovac donijelo je 06. 12. 2016. godine Proračun Općine 
Hercegovac za 2017. godinu te je isti planiran u iznosu 8.361.850,00 kuna. Prijedlog I. Izmjena i 
dopuna proračuna Općine Hercegovac sastavljen je radi usklađenja prihoda i rashoda proračuna 
odnosno neke stavke se povećavaju, neke stavke se smanjuju.  
                  Izmjene i dopune Proračuna se sastoje od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini  
Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i 
izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti  i projekata. 
 
                  Ovim I. Izmjenama i dopunama, Proračun Općine Hercegovac ostao je isti, a  do izmjena je 
došlo u slijedećim stavkama: 
 
                  U rashodovnoj strani mijenjaju se stavke: 
- Aktivnost: Administrativno, tehničko  i stručno osoblje– stavka se povećava  za 18.000,00 kn, a 

isto se odnosi na troškove plaćanje osiguranja od odgovornosti  zaposlenika i izobrazbe 
djelatnika o zaštiti na radu koju po Zakonu moraju imati svi djelatnici.  

- Aktivnost: Izgradnja multifunkcionalne prostorije – plan je 380.000,00 kn – ovo je nova stavka, a 
ista se odnosi na izgradnju prostorije u Palešniku koja će se koristiti za potrebe Općine i Udruga. 

- Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje – domovi - stavka se povećava za 20.000,00 kn i to za 
nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje domova (uređenje podova u domovima). 

- Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina - stavka se povećava za 17.400,00 kn i 
to za kupnju vozila za prijevoz djelatnika na održavanju javnih površina i opreme za košnju. 

- Aktivnost: Održavanje nogostupa - stavka se smanjuje za 25.400,00 kn i sada iznosi 474.600,00 
kn, a odnosi se na gradnju nogostupa u Velikoj Trnavi. 

- Aktivnost: Uređenje prostora područne škole – stavka se smanjuje na 20.000,00 kn jer se u 2017. 
godini ne planira veliki zahvat na područnoj školi u Palešniku. 

        Sve ostale stavke u Proračunu ostale su nepromijenjene. Ove promjene su uglavnom usklađenja 
s dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine te su stoga i 
predložene ove I. Izmjene i dopune proračuna Općine Hercegovac.  
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