
                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                     GRAD ZABOK 
               G r a d s k o  v i j e ć e 
 
KLASA: 402-08/13-01/01 
URBROJ: 2197/01-02-13-12 
Zabok, 17.  prosinca  2013. 
 
 
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
      za razdoblje od 01. do 30. studenog 2013. godine.    
 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije» broj 09/13.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 17. 
prosinca 2013. godine donijelo je slijedeći  
   

ZAKLJUČAK  
 

I.  
Gradsko vijeće Grada Zaboka usvaja Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za razdoblje od 01.  do 30. studeni 2013. godine.    

 
II.  

Izvješće iz članka I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavi dio.  
 

 
  
        P R E D S J E D N I K  
              Gradskog vijeća  
             Žarko Ivančić, oec. 
 
 
 
 
DOSTAVITI:  
1. Upravni odjel za financije, ovdje,  
2. Za prilog zapisniku, 
3. Za zbirku akata, 
4. Pismohrana.   
 



                             
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD ZABOK 
    G r a d o n a č e l n i k 
 
KLASA: 402-08/13-01/01  
URBROJ: 2197/01-01-13-11 
Zabok, 02.12.2013. 
 
            GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe 
     - daje se  
 

Zakonom o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) propisana je obveza države, te 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u proračunu utvrde sredstva za proračunsku 
zalihu.  

Sukladno članku 56. gore navedenog Zakona propisano je kako se sredstva proračunske zalihe 
koriste za nepredviđene namjene za koje nisu osigurana sredstva u proračunu, ili za namjene za koje se 
tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije 
bilo moguće predvidjeti.  

Nadalje istim člankom Zakona utvrđeno je kako se sredstva proračunske zalihe koriste za 
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških 
nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Poštivajući odredbe navedenog Zakona, te 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu, u Proračunu Grada Zaboka za 2013. 
godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 Kn. Sredstva su planirana u 
razdjelu 002: Upravni odjel za financije.  Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju na teret 
računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. 

Člankom 57. Zakona o proračunu, te člankom 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada 
Zaboka za 2013. godinu utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje 
gradonačelnik, koji je obvezan izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava zalihe.  

Temeljem gore navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da primi na znanje 
Izvješće gradonačelnika u tekstu kako slijedi:   

 
 Sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.), 
članku 42. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 09/13.), te 
članku 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu (Klasa: 400-01/12-01/03 
Urbroj: 2197/01-02-12-2) Gradonačelnik Grada Zaboka dana 02. prosinca 2013. godine podnosi 
sljedeće  

I Z V J E Š Ć E  
o korištenju sredstava proračunske zalihe  

 
I. U izvještajnom razdoblju od 01. studenog do 30. studenog 2013. godine iz Proračuna Grada 
Zaboka za 2013. godinu sa aktivnosti: A100002 – tekuća rezerva proračuna isplaćena su sredstva u 
iznosu od 18.334,00 Kn. Sredstva su isplaćena fizičkim osobama koje su prijavile i pretrpjele štete 
isključivo na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode 
– klizišta, a sve sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava žurne pomoći za 
ublažavanje posljedice elementarne nepogode izazvane klizanjem zemljišta tijekom travnja 2013. 
godine u Krapinsko-zagorskoj županiji, te Zaključku gradonačelnika KLASA: 920-11/13-01/03, 
URBROJ: 2197/01-01-13-41 od 19. studenog 2013. godine.  
  

 
                  GRADONAČELNIK 
                         Ivan Hanžek, oec.  


