
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- LIPANJ 2021. 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 40.000,00 kuna osigurana su u Posebnom dijelu 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu, razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik, program 

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

Jastrebarskog“, broj 10/20). 

U razdoblju siječanj- lipanj 2021. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 

87.375,00 kuna, za namjene kako slijedi:  

1. Financijska pomoć Gradu Sisku pogođenom posljedicama potresa u iznosu od 52.000,00 kuna 

uvećano za PDV od 25%, odnosno u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna u svrhu podmirivanja 

troškova radova na uklanjanju oštećenih dimnjaka koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje 

građana grada Siska- plaćeno 15. veljače 2021. godine. (Zaključak gradonačelnika, KLASA: 421-

01/20-01/02, URBROJ: 238/12-02-21-7 od 3. veljače 2021. godine i ispravak Zaključka KLASA: 

421-01/20-01/02, URBROJ: 238/12-02-21-9 od 10. veljače 2021. godine ). 

2. Financijska pomoć obitelji Vladimira Budinšćaka iz Jastrebarskog, Okičko naselje 5 u iznosu od 

10.000,00 kuna za ublažavanje posljedica od požara iz svibnja 2021. godine.- plaćeno 16. lipnja 

2021. godine (Zaključak Gradonačelnika, KLASA: 920-11/21-01/14, URBROJ: 238/12-02-21-3 

od 11. lipnja 2021. godine). 

3. Financijska pomoć obitelji Zlatka Cerovca iz Jastrebarskog, Vukšin Šipak 112 u iznosu od 

5.375,00 kuna za ublažavanje posljedica od požara iz listopada 2020. godine.- plaćeno 16. 

lipnja 2021. godine (Zaključak Gradonačelnika, KLASA: 920-11/21-01/02, URBROJ: 238/12-02-

21-3 od 11. lipnja 2021. godine). 

4. Financijska pomoć obitelji Zlatka Zorića iz Jastrebarskog, Guci Draganički 64a u iznosu od 

7.000,00 kuna za ublažavanje posljedica od požara iz siječnja 2021. godine.- plaćeno 16. lipnja 

2021. godine (Zaključak Gradonačelnika, KLASA: 920-11/21-01/13, URBROJ: 238/12-02-21-3 

od 11. lipnja 2021. godine). 

 


