
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2017. GODINE  

 

 

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu(„Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva 

proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana 

sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri 

planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju 

elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih 

nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. Zakona utvrđeno je 

da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik. 

 

Sredstava tekuće zalihe proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna osigurana su u Posebnom dijelu 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik, program 

Izvršna i zakonodavna tijela, aktivnost Tekuća zaliha proračuna („Službeni vjesnik Grada 

Jastrebarskog“, broj 10/16). 

U razdoblju siječanj- lipanj 2017. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 

21.800,00 kuna, za namjene kako slijedi:  

1. Financijska pomoć Osnovnoj Školi „Kardinala Alojzija Stepinca“ iz Krašića, Krašić bb, u iznosu 
od 1.500,00 kuna u svrhu izdavanja monografije u prigodi obilježavanja 30-te obljetnice 
odgojno- obrazovnog rada u novoizgrađenoj školi.- plaćeno 13. travnja 2017. godine. 

2. Financijska pomoć Osnovnoj Školi Klinča Sela iz Klinča Sela, Amruševa 32, u iznosu od 600,00 
kuna za sufinanciranje troškova troje učenika u „školi u prirodi“ koja se održava u Biogradu u 
vremenu od 31. svibnja 2017. godine do 2. lipnja 2017. godine.- plaćeno 13. travnja 2017. 
godine. 

3. Financijska potpora Marijani Hamžik iz Kupinca, Kupinec 103/A, u iznosu od 1.000,00 kuna u 
svrhu prevladavanja teške životne situacije te pokrivanja troškova puta na svakodnevno 
liječenje malodobnog djeteta.- plaćeno 13. travnja 2017. godine. 

4. Financijska potpora Mirjani Petrić iz Bratine, Bratina 34, u iznosu od 2.000,00 kuna u svrhu 
kupnje komunikatora za kćer Janu Petrić.- plaćeno 18. travnja 2017. godine. 

5. Financijska potpora Mariu Ferenčiću iz Kostanjevca, Jurkovo Selo 27, u iznosu od 1.500,00 kuna 
u svrhu podmirenja mjesečnog troška najma garsonjere u Krapinskim toplicama s ciljem 
liječenja i fizikalne rehabilitacije teškog invalida.- plaćeno 18. travnja 2017. godine. 

6. Financijska pomoć Osnovnoj Školi Klinča Sela iz Klinča Sela, Amruševa 32, u iznosu od 200,00 
kuna za sufinanciranje provođenja programa „škole u prirodi“ za jednog učenika sa područja 
Grada Jastrebarskog koja se održava u Biogradu u vremenu od 31. svibnja 2017. godine do 2. 
lipnja 2017. godine.- plaćeno 29. svibnja 2017. godine. 

7. Financijska potpora Marijanu Amiću iz Novaka Petrovinskih 4c, Jastrebarsko, u iznosu od 
13.000,00 kuna za pokrivanje troškova kupnje stambenog kontejnera.- plaćeno 30. svibnja 
2017. godine. 

8. Financijska pomoć Glazbenoj školi Jastrebarsko iz Jastrebarskog, Zrinski Frankopanska 13 u 
iznosu od 2.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja sudjelovanja na „Međunarodnoj ljetnoj 
glazbenoj školi Pučišća“ za Miju Tomić.- plaćeno 19. lipnja 2017. godine. 
 

 

 

 


