
  

 

 

 
 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 400-05/13-01/1 

URBROJ: 2113/01-04/5-13-12

Donja Stubica, 10.04.2013.

 

 

 Na temelju članka 108. st. 1. toč. 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br.87/08 i 

136/12), članka 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

(“Narodne novine”, br.24/13) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije” broj 14/09), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 38. sjednici 

od 10.04.2013.god. donijelo je 

 

 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2012. GOD. 

 

 

I 

 

 Na teret proračunske zalihe Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.god., za razdoblje od 

01.01.-31.12.2012.god. korištena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,00 kn od planiranih 

50.000,00 kn ili 0,00%, a kako slijedi: 

 

 Mjesec siječanj 2012.god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

 

 Mjesec veljača 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

 

 Mjesec ožujak 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

 

 Mjesec travanj 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

 

Mjesec svibanj 2012.god. – naknada za uređenje voda – Hrvatske vode u iznosu od 

1.366,78 kn isplaćeno 04.05.2012.god., po Rješenju Hrvatskih voda i Odluci gradonačelnika. 

Mjesec lipanj 2012.god. – naknada za uređenje voda – Hrvatske vode u iznosu od 

1.366,78 kn isplaćeno 29.06.2012.god., po Rješenju Hrvatskih voda i Odluci gradonačelnika. 

 Mjesec srpanj 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

Mjesec kolovoz 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

Mjesec rujan 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

Mjesec listopad 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

Mjesec studeni 2012.god. – naknada za uređenje voda – Hrvatske vode u iznosu od 

1.366,78 kn isplaćeno 30.11.2012.god., po Rješenju Hrvatskih voda i Odluci gradonačelnika. 

Mjesec prosinac 2012. god. – nije bilo isplata na teret proračunske zalihe. 

 

Nakon I.izmjene proračuna, donijete na 34.sjednici Gradskog vijeća, dana 

21.11.2012.god., ovi troškovi, preknjiženi su, prema vrsti troška, na odgovarajući konto. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 
 



 

 

 

II 

 

 Ovaj izvještaj sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donja 

Stubica za 2012.god., a objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anđelko Glivar, dr.med. 

 


