
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 402-08/20-01/20 
URBROJ 2125/01-02-21-18 
Gospić, 4. siječnja 2021. godine 
 

GRAD GOSPIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
PREDMET: Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od  
                01. 12. – 31. 12. 2020. godine 
 

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12,2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20), u privitku Vam dostavljam Izvješće o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 12. – 31. 12. 2020. 
godine, na znanje. 

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je 
da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske 
zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka, a visina 
sredstva proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.  
 Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu utvrđena su 
sredstva proračunske zalihe u iznosu od 180.000,00 kn, od čega je u mjesecu 
prosincu  utrošeno 91.000,00 kuna, što iznosi ukupno za dvanaest mjeseci 
168.760,00 kuna. 

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji je obavezan svaki 
mjesec izvjestiti Gradsko vjeće o korištenju iste.  

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za 
nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene 
za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri 
planiranju proračuna nije bilo moguće planirati. Također, navedenim Zakonom je 
propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje.  
 

S poštovanjem, 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
               Karlo Starčević 

 
 
 



 

             
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 402-08/20-01/20 
URBROJ 2125/01-02-21-19 
Gospić, 4. siječnja 2021. godine 
 
 

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 09. Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/19, 11/20) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 
7/15, 1/18, 3/20) Gradonačelnik Grada Gospića podnosi 

 
 

IZVJEŠĆE 
o korištenju sredstava proračunske zalihe  
za razdoblje od 01.12.- 31.12.2020. godine 

 
I 

 
 Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.12.-31.12.2020. godine utrošena su kako slijedi: 
 
 
- ŽUPA SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG, KRASNO – sufinanciranje troškova izgradnje  
  ispovjedaonica                                                                                                                                                    10.000,00 kn 
 
- M.M. – sufinanciranje sanacije štete nastale uslijed potresa sa epicentrom Starigrad Paklenica        1.000,00 kn 
 
- GRAD PETRINJA, GRAD GLINA, GRAD SISAK – financijska pomoć radi ublažavanja i djelomičnog 
  otklanjanja posljedica šteta od potresa                                                                                                          80.000,00 kn 
                                                                                                                                                         
                                                                                           
                                                                                     
                           UKUPNO 01.12. – 31.12.2020.                91.000,00 kn      
 

 
II 
 
 

Izvješće o korištenju sredstva proračunske zalihe za razdoblje od 01.12.- 31.12.2020. godine dostavlja se 
Gradskom vijeću na znanje.                                             
 
 
 
 
                                                                                                 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
                                                                                                                                                   Karlo Starčević                                                                                                                          
 
 
 
 



 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 402-08/21-01/14 
URBROJ 2125/01-02-21-01 
Gospić, 2. veljače 2021. godine 
 

GRAD GOSPIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
PREDMET: Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od  
                01. 01. – 31. 01. 2021. godine 
 

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 
7/10, 1/12,2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20), u privitku Vam dostavljam Izvješće o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. – 31. 01. 2021. 
godine, na znanje. 

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je 
da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske 
zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka, a visina 
sredstva proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.  
 Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu utvrđena su 
sredstva proračunske zalihe u iznosu od 140.000,00 kn od čega je u mjesecu siječnju 
utrošeno 45.010,30 kn. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji 
je obavezan svaki mjesec izvjestiti Gradsko vjeće o korištenju iste.  

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za 
nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene 
za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri 
planiranju proračuna nije bilo moguće planirati. Također, navedenim Zakonom je 
propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje.  
 

S poštovanjem, 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
               Karlo Starčević 

 
  

 
 
 



 
 

             
REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
G R A D   G O S P I Ć 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 402-08/21-01/14 
URBROJ 2125/01-02-21-02 
Gospić, 2. veljače 2021. godine 
 

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 09. Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/20) i članka 49. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 
3/20) Gradonačelnik Grada Gospića podnosi 
 

IZVJEŠĆE 
o korištenju sredstava proračunske zalihe  
za razdoblje od 01.01.- 31.01.2021. godine 

 
I 

 
 Sredstva iz proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.-31.01.2021. godine utrošena su kako slijedi: 
 
 
- S.D. – financiranje troškova goriva za kamione kojima je izvršen prijevoz robe (kamp kućica, sijena, 
  Žita) za mjesta pogođena potresom (Glina, Sisak, Petrinja)                                                                       11.510,30 kn 
 
- ŽUPA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE – redovna djelatnost                                                            500,00 kn 
 
- OPĆINA KRAVARSKO – sufinanciranje troškova sanacije kuća oštećenih uslijed jakih potresa 
   koji su zahvatili područje Općine Kravarsko i izgradnje kuća koje nije moguće ssanirati                     10.000,00 kn 
 
- N. D. – sufinanciranje troškova sanacije stana u kojem je 4.1.2021. izbio požar i prouzrokovao 
  veliku štetu                                                                                                                                                          15.000,00 kn 
 
- M. Š. – potpora za podmirenje tekućih troškova Sportsko-kulturno-obrazovnog kluba/teretane 
  Maximus kojem je onemogućen rad zbog pandemije COVID – 19 virusa                                                  2.000,00 kn 
 
- UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ANIMALLIKA – podmirenje troškova kupovine hrane za 
  zbrinute životinje i plaćanja veterinarskih usluga liječenja životinja                                                          6.000,00 kn 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
                           UKUPNO 01.01. – 31.1.2021.                45.010,30 kn      
 

 
II 
 
 

Izvješće o korištenju sredstva proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.- 31.01.2021. godine dostavlja se 
Gradskom vijeću na znanje.                                             
                                                                                                 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
                                                                                                                                                    Karlo Starčević                                                                                                                          
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