IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016. 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 70.000,00 kuna osigurana su u Posebnom dijelu
Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik, program
Izvršna i zakonodavna tijela, aktivnost Tekuća zaliha proračuna („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 10/16).
Tijekom 2016. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 53.965,56 kuna,
za namjene kako slijedi:
1. Financijska potpora Marijani Hamžik iz Jastrebarskog, Kupinec 103/A u iznosu od 1.000,00 kuna u
svrhu prevladavanja teške životne situacije.- plaćeno 29. siječnja 2016. godine.
2. Financijska pomoć Gabrijeli Fabijanić iz Jastrebarskog, Domagović 57A u iznosu od 2.000,00 kuna
u svrhu pokrića dijela troškova za slušanje i polaganje kolegija Comparative Criminology III na
Indiana State University (SAD), Indiana, SAD.- plaćeno 2. veljače 2016. godine.
3. Financijska pomoć Mihaelu Severincu iz Jastrebarskog, Vladimira Nazora 5a u iznosu od 1.000,00
kuna u svrhu sufinanciranja dijela troškova za sudjelovanje na konferenciji „Childhood cancer
international“ u Beogradu.- plaćeno 28. travnja 2016. godine.
4. Financijska pomoć Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ Jastrebarsko iz Jastrebarskog, Ante i Davida
Starčevića 16 u iznosu od 10.000,00 kuna u svrhu pokrića dijela troškova nabave knjiga za školsku
knjižnicu.- plaćeno 21. lipnja 2016. godine.
5. Pokroviteljstvo i financijska potpora Centru za kulturu Jastrebarsko iz Jastrebarskog, Dr. Franje
Tuđmana 9 u iznosu od 10.000,00 kuna u svrhu organizacije koncerta pjevačkog zbora „Ad hoc“
povodom obilježavanja Dana Grada. - plaćeno 28. listopada 2016. godine.
6. Financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko iz Jastrebarskog, Većeslava Holjevca 11 u iznosu od
10.000,00 kuna u svrhu sudjelovanja u međunarodnom programu ERASMUS.- plaćeno 14.
studenog 2016. godine.
7. Financijska pomoć Marijanu Amiću iz Jastrebarskog, Novaki Petrovinski 4c u iznosu od 4.965,56
kuna u svrhu priključenja na vodovodnu infrastrukturu.- plaćeno 30. prosinca 2016. godine.
8. Financijska potpora NK Jaski iz Jastrebarskog, Bana Josipa Jelačića 5a u iznosu od 15.000,00 kuna
u svrhu podmirenja troškova dodatnih selekcija omladinskih pogona.- plaćeno 28. prosinca 2016.
godine.

