


 
I Z V J E Š Ć E  

o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina 
za mjesec studeni i prosinac 2021. godine  

 
 
Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21 - 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 koriste se za financiranje rashoda nastalih pri 
otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća 
odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. 

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna bez 
primitaka. 

Proračunska zaliha Grada Pazina za 2021. godinu definirana je u članku 8. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu ("Službene novine Grada Pazina" broj 48/20.). O korištenju 
proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnica i o tome izvještava Gradsko vijeće. 

Gradonačelnica Grada Pazina je dana 23. studenoga 2021. godine donijela Zaključak o 
korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za 2021. godinu (KLASA: 400-06/21-
01/111; URBROJ: 2163/01-01-01-21-2), za potrebe provođenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i 
namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (KLASA: 810-06/20-
01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenoga 2021. godine kojom se uvodi sigurnosna mjera 
obveznog testiranja na virus SARS-COV-2 za djelatnike Grada Pazina prilikom dolaska na posao, 
najmanje dva puta u sedam dana, izuzev djelatnika koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.  

Sredstva su za ovu namjenu planirana u proračunu Grada Pazina za 2021. godinu (Službene 
novine Grada Pazina broj 48/20., 14/21., 42/21. i 55/21.) Glava 002101 Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i proračun, Program 1008 Financijski poslovi odjela, Aktivnost A100805 Proračunska zaliha, a 
prema ispostavljenim fakturama dobavljača utrošeno je ukupno 16.520,00 kn. U navedenom je iznosu 
nabavljeno 1.000 kom COVID testova za potrebe testiranja djelatnika Grada Pazina, proračunskih 
korisnika Grada Pazina, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Pazina, Zajednice sportskih udruga 
Grada Pazina, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Pazinskog kolegija, te su provođena 
testiranja djelatnika Grada Pazina od strane ovlaštene poliklinike. 

S obzirom na nastupanje izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom virusa COVID-19, 
sredstva je trebalo osigurati iz Proračunske zalihe Grada Pazina za 2021. godinu. 
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