Temeljem članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08) i
članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu (“Službene novine”
Grada Pule br. 20/09. i 10/10), Gradonačelnik Grada Pule utvrđuje

I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Pule za mjesec studeni 2010. 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 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. 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 2010. godini, sukladno
usvojenoj Izmjeni i dopuni Proračunu Grada Pule za 2010. godinu, u visini do 800.000,00
kuna.
II KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA MJESEC STUDENI 2010. GODINE
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
predviđena su u Razdjelu 1 – Ured Grada, pozicija 18-3851 Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, na računu 38511817 Rashodi za
proračunsku zalihu po Zaključku Gradonačelnika.
U mjesecu studenom sredstva proračunske zalihe korištena su, po zaključku
Gradonačelnika, kako slijedi:
- temeljem Zaključka od 26. listopada 2010. godine, isplaćen je iznos od 10.000,00
kuna, nakladničkoj kući Histria Croatica C.A.S.H. iz Pule, De Francescijeva br. 14, kao
pomoć u provedbi projekta prikupljanja, obrade i prezentacije istarske toponimie u svrhu
očuvanja i zaštite istarske kulturne baštine, te slijedom navedenog, tiskanja knjige
Zaboravljena Istra: zemljopisna i rudinska imena hrvatske Istre;
- temeljem Zaključka od 12. studenog 2010. godine, isplaćen je iznos od 1.200,00
kuna, Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“ iz Pule,
Maksimijanova br. 23, kao pomoć pri realizaciji završnog kola prvenstva Hrvatske u boćanju
za osobe s invaliditetom, koja se održao 20. studenog 2010. godine u Buzetu.

Slijedom navedenog, u mjesecu studenom 2010. godine iz sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, temeljem Zaključka Gradonačelnika, isplaćena
su ukupna sredstva u iznosu od 11.200,00 kuna.
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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 članku 23. Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Pule za 2010. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 20/09. i 10/10).
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 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. 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.
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na pozicija 18-3851 Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, a raspoređuju se u visini do 800.000,00
kuna i to temeljem Zaključka Gradonačelnika.
Priloženim Izvješćem iskazan je pregled izvršenih plaćanja sa pozicije Proračunske
zalihe u mjesecu studenom 2010. 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 2010. godinu
planirana su u Razdjelu 1 – Ured Grada na pozicija 18-3851 Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske zalihe - Rashodi za proračunsku zalihu, u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna.
Akt pripremila:
Hajdić-Golja Lovorka,dipl.iur.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.

