Temeljem članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08) i
članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (“Službene novine”
Grada Pule br. 12/08), Gradonačelnik Grada Pule utvrñuje

I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Pule za mjesec svibanj 2009. 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 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. 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.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i to u 2009. godini, u visini
do 1.200.000,00 kuna.
II KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA MJESEC SVIBANJ 2009. GODINE
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
predviñena su u Razdjelu 1 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pozicija 32-3851
Nepredviñeni rashodi do visine proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, a u
mjesecu svibnju bila su još rasporeñena se temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva i
Zaključka predsjednika Gradskog poglavarstva.
A) Korištenje sredstava Proračunske zalihe Proračuna temeljem Zaključka
Gradskog poglavarstva za razdoblje od 01. do 31. svibnja 2009. godine
U mjesecu svibnju, sredstva proračunske zalihe korištena su kako slijedi:
- temeljem Zaključka od 23. travnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 7.500,00 kuna,
Društvu Naša Djeca Pula radi osiguranja financijskih sredstava baletnoj skupini Pirueta za
naknadu dijela troškova putovanja na meñunarodni festival Admiraltejkaja kapelj u
St.Petersburgu koji se održao od 25. ožujka do 03. travnja 2009. godine,
- temeljem Zaključka od 12. svibnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 90.000,00
kuna, Boksačkom klubu „Pula“ radi osiguranja financijskih sredstava potrebnih za
organizaciju meñunarodnog boksačkog turnira “Arena Cup 2009.” koji se održao od 14. do
16. svibnja 2009. godine u SC “Mirna” u Puli.

Slijedom navedenog, u mjesecu svibnju 2009. godine iz sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Grada Pule za 2009. godinu temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva isplaćena
su ukupna sredstva u iznosu od 97.500,00 kuna.
B) Korištenje sredstava Proračunske zalihe Proračuna temeljem Zaključka
predsjednika Gradskog poglavarstva za razdoblje od 01. do 31. svibnja 2009. godine
U mjesecu svibnju sredstva proračunske zalihe po zaključku predsjednika Gradskog
poglavarstva korištena su kako slijedi:
- temeljem Zaključka od 27. travnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 5.000,00 kuna,
Edoardu Rajkoviću, dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika,
- temeljem Zaključka od 27. travnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 5.000,00 kuna,
Hermanu Buršiću, dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika,
- temeljem Zaključka od 30. travnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 6.000,00 kuna,
Politehničkom studiju, Visokoj tehničkoj školi u Puli s ciljem sufinanciranja troškova
sudjelovanja studenata na 8. Meñunarodnoj studentskoj veslačkoj regati „Sveti Duje“ koja se
održala u Splitu 9. i 10. svibnja 2009. godine, uz sudjelovanje osmeraca domaćih i stranih
sveučilišta,
- temeljem Zaključka od 06. svibnja 2009. godine, isplaćen je iznos od 25.000,00
kuna, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj - Medžlisu Islamske zajednice Pula s ciljem
sufinanciranja izrade monografije Medžlisa Islamske zajednice Pula i obilježavanja 40 godina
postojanja Medžlisa Islamske zajednice Pula.
Slijedom navedenog, u mjesecu svibnju 2009. godine iz sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Grada Pule za 2009. godinu temeljem Zaključka predsjednika Gradskog
poglavarstva isplaćena su ukupna sredstva u iznosu od 41.000,00 kuna.
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OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE
ZALIHE PRORAČUNA GRADA PULE ZA MJESEC SVIBANJ 2009 GODINE

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 članku 22. Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Pule za 2009. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 12/08).
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 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. 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 2009. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu na pozicija 32-3851
Nepredviñeni rashodi do visine proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, a
rasporeñuju se u visini od 1.200.000,00 kuna i to, u mjesecu svibnju još uvijek, temeljem
Zaključka Gradskog poglavarstva i temeljem Zaključka predsjednika Gradskog poglavarstva.
Utvrñenim Izvješćem iskazan je pregled izvršenih plaćanja sa pozicije Proračunske
zalihe u mjesecu svibnju 2009. godine.
III PRIJEDLOG AKTA
Izvješće je dostavljeno je u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu na pozicija 32-3851
Nepredviñeni rashodi do visine proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, u
ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna.
Izvješće pripremila:
Hajdić-Golja Lovorka,dipl.iur.
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