Klasa: 022-05/15-01/182
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Pula, 07. svibnja 2015.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
- ovdje -

Predmet: Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2015. godine
- dostavlja se

Sukladno čl. 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08, 136/12 i
15/15), izvješćujemo vas o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za
mjesec travanj 2015. godine.
S poštovanjem,

Priloga:1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu (“Službene novine”
Grada Pule br. 18/14), Gradonačelnik Grada Pule dana 06. svibnja 2015. godine, utvrđuje
I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Pule za mjesec travanj 2015. 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 2015. 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 2015. godini, sukladno
usvojenom Proračunu Grada Pule za 2015. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 18/14), u visini
do 1.000.000,00 kuna.
II KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA MJESEC TRAVANJ 2015. GODINE
Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2015. godinu planirana su
u Razdjelu 1 – Ured Grada, pozicija R0020 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i pozicija R0021
Tekuće donacije u novcu, a u mjesecu travnju 2015. godine su korištena, kako slijedi:
- temeljem Zaključka od 27. ožujka 2015. godine, isplaćen je iznos od 2.000,00 kuna, Udruzi
cerebralne paralize Istarske županije iz Pule, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom
paralizom koja se održala 26. ožujka 2015. godine u MMC Luka;
- temeljem Zaključka od 27. ožujka 2015. godine, isplaćen je iznos od 5.000,00 kuna, Klubu žena
liječenih od karcinoma dojke GEA iz Pule, za sufinanciranje humanitarne akcije Dan narcisa 2015.
godine koja se održala u Puli, 21. ožujka 2015. godine;
- temeljem Zaključka od 27. ožujka 2015. godine, isplaćen je iznos od 30.000,00 kuna, Turističkoj
zajednici Grada Pule kao pomoć za realizaciju projekta Tour of Croatia 2015., biciklističkoj utrci
koja obuhvaća cijelu Hrvatsku, četvrta etapa se vozi 25. travnja 2015. godine od Pule do Umaga;
- temeljem Zaključka od 03. travnja 2015. godine, isplaćen je iznos od 2.000,00 kuna, Sportskoj
udruzi slijepih Učka Pula, kao pomoć u organizaciji turnira slijepih u elektroničkom pikadu
povodom svečanosti obilježavanja Dana Grada Pule;
- temeljem Zaključka od 16. travnja 2015. godine, isplaćen je iznos od 7.000,00 kuna, Sindikatu
umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, kao pomoć u organizaciji prvih sportskih susreta SUH-a
u Zagrebu.
Slijedom navedenog, u mjesecu travnju 2015. godine iz sredstava proračunske zalihe
Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, temeljem Zaključka Gradonačelnika, isplaćena su ukupna
sredstva u iznosu od 46.000,00 kuna.
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OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ovog Izvješüa sadržan je u þlanku 57. st. 3. Zakona o
proraþunu (“Narodne novine” RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i þlanku 26. Odluke o
izvršavanju Proraþuna Grada Pule za 2015. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 18/14).
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
ýlankom 57. stavak 3. Zakona o proraþunu propisano je da je gradonaþelnik obvezan
svaki mjesec izvijestiti predstavniþko tijelo o korištenju proraþunske zalihe.
ýlankom 26. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Pule za 2015. godinu propisano
je da üe se za nepredviÿene namjene, za koje u proraþunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrÿena dostatna sredstva jer ih pri
planiranju proraþuna nije bilo moguüe predvidjeti, te za druge nepredviÿene rashode, koristiti
sredstva proraþunske zalihe. Istim þlankom je utvrÿeno da se o korištenju sredstava
proraþunske zalihe izvještava sukladno odredbama Zakona o proraþunu.
Sredstva za korištenje proraþunske zalihe Proraþuna Grada Pule za 2015. godinu
(“Službene novine” Grada Pule br. 18/14) planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na poziciji
R0020 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u visini do 500.000,00 kuna i poziciji R0021
Tekuüe donacije u novcu, u visini do 500.000,00 kuna, te se rasporeÿuju temeljem Zakljuþka
Gradonaþelnika.
Priloženim Izvješüem iskazan je pregled izvršenih plaüanja sa pozicija proraþunske
zalihe Proraþuna Grada Pule u mjesecu travnju 2015. godine.
III PRIJEDLOG AKTA
Izvješüe je dostavljeno u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za korištenje Proraþunske zalihe Proraþuna Grada Pule za 2015. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na pozicija R0020 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja, u iznosu od 500.000,00 kuna i na poziciji R0021 Tekuüe donacije u novcu, u
iznosu do 500.000,00 kuna.
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