IZVJEŠĆE
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina
za mjesec travanj 2020. godine

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu:
Zakon) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana
sredstva proračunske zalihe. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje tijelo izvršne
vlasti i obvezno je o tome izvijestiti predstavničko tijelo.
Prema Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene
za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine
pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo
moguće predvidjeti.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i
ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene
rashode tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih
prihoda bez primitaka.
Proračunska zaliha Grada Pazina za 2020. godinu definirana je u članku 8. Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu ("Službene novine Grada Pazina" broj
59/19 i 16/20) i ukupna sredstva za tu namjenu iznose 100.000,00 kuna. O korištenju
proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i o tome mjesečno izvještava Gradsko vijeće.
Gradonačelnik Grada Pazina je dana 29. travnja 2019. godine donio Zaključak o
korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu (KLASA:
400-06/20-01/90; URBROJ: 2163/01-01-01-20-2), kojom je odobrena isplata iznosa od
100.000,00 kuna za financiranje nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih
ustanova čiji je osnivač Istarska županija, a u vezi s člankom 2. Sporazuma o sufinanciranju
nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska
županija KLASA: 500-01/20-01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-20-23 od 19. ožujka 2020.
godine sklopljenog između Istarske županije i gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin,
Poreč, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan.
S obzirom na nastupanje izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom virusa
COVID-19, sredstva je trebalo osigurati iz Proračunske zalihe Grada Pazina za 2020. godinu.
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