Temeljem članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08 i
136/12) i članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu (“Službene
novine” Grada Pule br. 11/12), Gradonačelnik Grada Pule utvrđuje
I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Pule za mjesec lipanj 2013. godine
I OPĆI DIO
Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da je gradonačelnik obvezan
svaki mjesec izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu propisano
je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristiti
sredstva proračunske zalihe. Istim člankom je utvrđeno da se o korištenju sredstava
proračunske zalihe izvještava sukladno odredbama Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i to u 2013. godini, sukladno
usvojenom Proračunu Grada Pule za 2013. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 11/12),
u visini do 1.000.000,00 kuna.
II KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA MJESEC LIPANJ 2013. GODINE
Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada, pozicija R0019 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja i pozicija R0020 Tekuće donacije u novcu, a u mjesecu lipnju 2013. godine su
korištena, kako slijedi:
- temeljem Zaključka od 24. svibnja 2013. godine, isplaćen je iznos od 3.000,00 kuna,
Slovenskom kulturnom društvu Istra iz Pule kao pomoć u organizaciji susreta mariborskih
studenata iz Pule koji se održao u Puli 24. i 25. svibnja;
- temeljem Zaključka od 24. svibnja 2013. godine, isplaćen je iznos od 3.000,00 kuna, Inner
Wheel Kluba Pula, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju dobrotvornog
koncerta u suradnji s Glazbenom školom I.M.Ronjgova, koji se održao u Domu hrvatskih
branitelja dana 29. svibnja 2013. godine, a u cilju prikupljanja sredstava donacija za
Djelatnost za psihijatriju Opće bolnice Pula (opremanje prostorija za zajedničko druženje
teško bolesnih pacijenata);
- temeljem Zaključka od 23. svibnja 2013. godine, isplaćen je iznos od 4.000,00 kuna,
Gimnaziji Pula, radi pokrivanja troškova tiska gimnazijskog školskog lista „Ulika“;
- temeljem Zaključka od 28. svibnja 2013. godine, isplaćen je iznos od 6.125,00 kuna, obrtu
za prijevoz, trgovinu i usluge Bastijančić iz Pule, radi financiranja prijevoza članova
Društva Josip Broz Tito i Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule u Kumrovec
dana 25. svibnja 2013. godine;
- temeljem Zaključka od 18. lipnja 2013. godine, isplaćen je iznos od 10.000,00 kuna, Odjelu
za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao potporu izdavanja
monografije Od Peruška do otvorenog sustava;
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Slijedom navedenog, u mjesecu lipnju 2013. godine iz sredstava proračunske zalihe
Proračuna Grada Pule za 2013. godinu, temeljem Zaključka Gradonačelnika, isplaćena su
ukupna sredstva u iznosu od 26.125,00 kuna.

Klasa: 022-05/13-01/257
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-1
Pula, 04. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić
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OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ovog Izvješća sadržan je u članku 57. st. 3. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08 i 136/12) i članku 26. Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pule za 2013. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 11/12).

II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da je gradonačelnik obvezan
svaki mjesec izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu propisano
je da će se za nepredviñene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrñena dostatna sredstva jer ih pri
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviñene rashode, koristiti
sredstva proračunske zalihe. Istim člankom je utvrñeno da se o korištenju sredstava
proračunske zalihe izvještava sukladno odredbama Zakona o proračunu.
Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
(“Službene novine” Grada Pule br. 11/12) planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na poziciji
R0019 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u visini do 500.000,00 kuna i poziciji R0020
Tekuće donacije u novcu, u visini do 500.000,00 kuna, te se rasporeñuju temeljem Zaključka
Gradonačelnika.
Priloženim Izvješćem iskazan je pregled izvršenih plaćanja sa pozicije Proračunske
zalihe u mjesecu lipnju 2013. godine.

III PRIJEDLOG AKTA
Izvješće je dostavljeno u prilogu.

IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na pozicija R0019 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja, u iznosu od 500.000,00 kuna i na poziciji R0020 Tekuće donacije u novcu, u
iznosu do 500.000,00 kuna.

Akt pripremila:
Hajdić-Golja Lovorka,dipl.iur.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

