
                    
   REPUBLIKA HRVATSKA 

      ISTARSKA ŽUPANIJA 

  GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

             Gradonačelnik 

KLASA: 402-01/21-01/43 

URBROJ: 2167/01-09/01-21-5 

Poreč-Parenzo, 02. ožujka 2021.  
 

 

Temeljem članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 15/20), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo 

utvrdio je 

IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava proračunske zalihe  

Grada Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021. 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 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

propisano je da će se hitne i nepredviđene izdatke, te izdatke za neplanirane ili nedovoljno 

planirane rashode, koji se pojave tijekom proračunske godine, podmiriti sredstvima 

proračunske zalihe do visine proračunske pričuve utvrđene godišnjim proračunom.  

 

Istim člankom je utvrđeno kako o korištenju proračunske zalihe odlučuje 

Gradonačelnik na način da pojedinačnim zaključkom može raspolagati do najviše 10% 

određenog iznosa utvrđenog godišnjim proračunom, te da se o korištenju sredstava 

proračunske zalihe izvještava sukladno odredbama Zakona o proračunu. 

 

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i to u 2021. godini, sukladno 

usvojenom Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo“  br. 15/20), u visini do 195.000,00 kuna. 

 

II. KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE  

GRADA POREČA-PARENZO ZA MJESEC VELJAČU 2021. GODINE 

 



Sredstva za korištenje proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

planirana su u Razdjelu 1 – Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, aktivnost A100005 

Tekuća zaliha proračuna, a u mjesecu veljači 2021. godine izvršene su isplate sredstava 

proračunske zalihe u iznosu od 6.484,65 kuna. 

 

 

 

 GRADONAČELNIK 

Loris Peršurić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće -ovdje 

2. Upravni odjel za financije, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
   REPUBLIKA HRVATSKA 

      ISTARSKA ŽUPANIJA 

  GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

             Gradonačelnik 

KLASA: 402-01/21-01/43 

URBROJ: 2167/01-09/01-21-6 

Poreč-Parenzo, 02. ožujka 2021.  

 

 

 Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo («Službeni glasnik Grada Poreča 

br. 2/13 i 10/18) na prijedlog Upravnog odjela za financije, KLASA: 402-01/21-01/41, 

URBROJ: 2167-01-20/01-21-3 od 04.03.2021. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo 

je donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021. godine, te se dostavlja 

Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i prihvaćanje u priloženom tekstu. 

 

 2. Sva potrebna tumačenja vezna uz prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka na sjednici 

Gradskog vijeća dati će Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije.                               

      

 

           

 

 

 

                                                                                         GRADONAČELNIK 

                                           Loris Peršurić 

 

 

Privitak: Zaključak 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće, ovdje, 

2. Upravni odjel za financije, ovdje,   

3. Pismohrana, ovdje. 
 

 

 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: 

URBROJ:  

Poreč-Parenzo,    
 

 

                Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 

15/15) i članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” 

broj 2/13 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj _. ožujka 2021. 

godine donijelo je  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe  

Grada Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021. godine 

 

 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada 

Poreča-Parenzo za mjesec veljaču 2021. godine, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.  

 

 

    PREDSJEDNIK 

                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                

 

 

Privitak: Izviješće  

 

DOSTAVITI: 

1. Gradonačelnik, ovdje  

2. Upravni odjel za financije, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 
 

PRAVNA OSNOVA 

 

Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

propisano je da je gradonačelnik obvezan svaki mjesec izvijestiti predstavničko tijelo o 

korištenju proračunske zalihe. 

 

Člankom 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 15/20) propisano je da će se hitne i 

nepredviđene izdatke, te izdatke za neplanirane ili nedovoljno planirane rashode, koji se 

pojave tijekom proračunske godine, podmiriti sredstvima proračunske zalihe do visine 

proračunske pričuve utvrđene godišnjim proračunom.  

 

OCJENA STANJA 

 

Člankom 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu  

utvrđeno je kako o korištenju proračunske pričuve odlučuje Gradonačelnik na način da 

pojedinačnim zaključkom može raspolagati do najviše 10% određenog iznosa utvrđenog 

godišnjim proračunom, te da se o korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava sukladno 

odredbama Zakona o proračunu. 

 

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i to u 2021. godini, sukladno 

usvojenom Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo“  br. 15/20), u visini do 195.000,00 kuna. 

 

OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI AKTOM 

Ispunjenje zakonske obveze izvješćivanja predstavničkog tijela  o korištenju sredstava 

proračunske zalihe za određeni mjesec u godini.          

 

CILJ DONOŠENJA AKTA 

 

Primanje na znanje Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-

Parenzo za mjesec veljača 2021. godine. 

 

PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA 

 

Posebna sredstva za ostvarenje ovog Zaključka nisu potrebna. 

 

 

 

 

 

 


