
            
Republika Hrvatska 

Istarska županija 

     Općina Barban 

            Općinski načelnik    

     

KLASA: 402-08/22-01/10 

URBROJ: 2163-12-01-22-6 

Barban, 22. studenog 2022. godine 

 

 

VIJEĆNICIMA 

Općinskog vijeća Općine Barban 

 

 

PREDMET: Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za         

razdoblje srpanj - rujan 2022. godine 

- dostavlja se 

 

Sukladno članka 66. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), izvješćujemo Vas o 

korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za razdoblje srpanj - rujan 

2022. godine. 

 

S poštovanjem,  

 

 

  NAČELNIK 

  Dalibor Paus 

 

  

      
      



Na temelju članka 66. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 18. Odluke 

o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2022. godinu („Službene novine Općine Barban“ 

broj 8/21) načelnik Općine Barban utvrđuje 

 

IZVJEŠĆE  

o korištenju sredstava proračunske zalihe  

Proračuna Općine Barban  

za razdoblje srpanj - rujan 2022. godine 

 

 

I. OPĆI DIO 

Člankom 66. Zakona o proračunu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe 

odlučuje načelnik te da je obvezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju 

sredstava.  

Člankom 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2022. godinu propisano je da 

se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu 

osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena 

dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, kao i za druge 

namjene određene Zakonom o proračunu. 

Istim člankom je utvrđeno da o korištenju proračunske zalihe odlučuje načelnik i to u 2022. 

godini sukladno usvojenom Proračunu Općine Barban za 2022. godinu u visini do 20.000,00 

kuna. 

 

II. KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA 

OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE SRPANJ - RUJAN 2022. GODINE 

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za 2022. godinu planirana 

su u Razdjelu 001 Predstavnička, izvršna i mjesna samouprava, Glava 00101 Općinsko vijeće 

i načelnik, Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela, Aktivnost 

A100103 Proračunska zaliha, Pozicija R0027 Izvanredni rashodi – proračunska zaliha, a u 

trećem tromjesečju 2022. godina nisu korištena. 

 

 

 

KLASA: 402-08/22-01/10 

URBROJ: 2163-12-01-22-5 

Barban, 1. srpnja 2022. godine 

 

  NAČELNIK 

  Dalibor Paus 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA  

Pravni temelj za donošenje ovog Izvješća sadržan je u članku 66. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj 144/21) i članku 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban 

za 2022. godinu („Službene novine Općine Barban“ broj 8/21). 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Člankom 66. Zakona o proračunu propisano je da je načelnik odlučuje, sukladno odluci o 

izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, o korištenju 

sredstava proračunske zalihe i o tome je obvezan izvijestiti predstavničko tijelo.  

Člankom 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2022. godinu propisano je da 

se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu 

osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena 

dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, kao i za druge 

namjene određene Zakonom o proračunu.  

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za 2022. godinu planirana 

su u Razdjelu 001 Predstavnička, izvršna i mjesna samoupravu, Glava 00101 Općinsko vijeće 

i načelnik, Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela, Aktivnost 

A100103 Proračunska zaliha, Pozicija R0027 Izvanredni rashodi – proračunska zaliha, u visini 

do 20.000,00 kuna, te se raspoređuju temeljem Zaključka Načelnika. 

Iz priloženog Izvješća vidljivo je da s pozicije proračunske zalihe Proračuna Općine Barban, u 

razdoblju od srpnja do rujna, sredstva nisu korištena. 

 

III. PRIJEDLOG AKTA 

Izvješće je dostavljeno u prilogu.  

 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Općine Barban za 2022. godinu planirana 

su u razdjelu 001 Predstavnička, izvršna i mjesna samoupravu, Glavi 00101 Općinsko vijeće i 

načelnik, Programu 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela, Aktivnosti 

A100103 Proračunska zaliha, Poziciji R0027 Izvanredni rashodi – proračunska zaliha, u iznosu 

do 20.000,00 kuna. 


