
Upravni odjel za financije
i računovodstvo
KLASA:400-01/10-01/
URBROJ: 2178/01-08-10-1
Slavonski Brod, 11.08.2010.

Gradonačelnik
- ovdje

Predmet :  Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna grada
        Slavonskog Broda za mjesec srpanj 2010. godine

Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da je gradonačelnik
obvezan svaki mjesec izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
U privitku Vam dostavljam  izvješća o korištenju proračunske zalihe za srpanj 2010.

   Pročelnica:
Ksenija Knežević,dipl.oec.

Dostaviti:
1. Naslov
2. Dosje
3. Pismohrana



Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna grada
Slavonskog Broda za mjesec srpanj i kolovoz  2010. godine.

R.BROJ Br.računa iz računskog
plana

Naziv računa   Opis namjene
korištenja
sredstava

Iznos

1. 035- 3851 Ostali
izvanredni
rashodi –
proračunska
zaliha

Zaključak
Gradonačelnika-

Pomoć Brodskoj
udruzi
tamburaša za
nabavu novih
instrumenata

   20.500,00 kn

UKUPNO   20.500,00  kn

Sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe u 2010. godini iznose 20.500,00
kn



GRADONAČELNIK
KLASA:
URBROJ:
Slavonski Brod ,    kolovoz 2010.

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju  članka 57. st. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08) i
članku 14.  Odluke o izvršavanju Proračuna  Grada Slavonskog Broda  za 2010.
godinu (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 18/2009).Gradonačelnik
podnosi predstavničkom tijelu

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE
ZALIHE PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA MJESEC SRPANJ

2010 GODINE

Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da je gradonačelnik
obvezan svaki mjesec izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
Člankom 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slavonskog Broda  za 2010.
godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena
dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za
druge nepredviđene rashode, koristiti sredstva proračunske zalihe. Člankom 14.
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slavonskog Broda  za 2010., utvrđeno da se
o korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava sukladno odredbama Zakona o
proračunu.
Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Slavonskog Broda za
2010. godinu planirana su u Razdjelu 2 – Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik  na
pozicija 035-3851 Ostali izvanredni rashodi  -  Rashodi za proračunsku zalihu, u
iznosu 700.000,00 kn. Temeljem Odluke Gradonačelnika  utvrđenim Izvješćem
iskazan je pregled izvršenih plaćanja sa pozicije Proračunske zalihe u mjesecu
srpnju  2010. godine.

Izvješće je dostavljeno u  prilogu.

  Gradonačelnik:
                                                                                             Mirko Duspara,dr.med.


