
GRADONAČELNIK
KLASA: 400-01/10-01/40
URBROJ:2178/01-07-10-2
Slavonski Brod , 31. kolovoza  2010.

Na temelju  članka 57. stavak. 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08),
članka 14.  Odluke o izvršavanju Proračuna  Grada Slavonskog Broda  za 2010. godinu
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 18/2009) i članka 47. Statuta Grada
Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09) Gradonačelnik
Grada Slavonskog Broda podnosi Gradskom vijeću

      IZVJEŠĆE
                o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada

                            Slavonskog Broda za mjesec srpanj i kolovoz 2010. godinu

I
Člankom 57. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH br. 87/08)

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 je 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 poziciji
035-3851 Ostali izvanredni rashodi  -  Rashodi za proračunsku zalihu, u iznosu 700.000,00
kn.

II
Na temelju obrazloženog prijedloga Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

Gradonačelnik je dana 2. srpnja 2010. godine donio Zaključak KLASA:610-01/10-01/94,
URBROJ: 2178/01-07-10-2 kojim je odobrena financijska pomoć Brodskoj udruzi tamburaša
u iznosu od 20.500,00 kn. Isplata je odobrena u cilju daljnjeg unapređenja tamburaške
glazbe i rada s mladim te za nabavku novih instrumenata.

Sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada
Slavonskog Broda  u  2010. godini  iznose 20.500,00 kn.

                 Gradonačelnik
Mirko Duspara, dr.med.

Dostaviti:
1. Gradonačelnik
2. Gradsko vijeće
3. Upravni odjel za financije i računovodstvo
4. Zapisnik
5. Pismohrana


