
                  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:    400-08/20-01/6 
URBROJ: 2186-06-02/1-20-4 
Petrijanec, 10. prosinca 2020.       
 

  

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 

15/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17 i 98/19) i članka 16. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 

2020. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/19) općinski načelnik Općine 

Petrijanec, podnosi 

 

                                                                    

IZVJEŠĆE  

o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu 

 

Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu: 

Zakon) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana 

sredstva proračunske zalihe. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje tijelo 

izvršne vlasti i obvezno je o tome izvijestiti predstavničko tijelo. 

Prema Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene za 

koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine 

pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo 

moguće predvidjeti. 

Prema Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu (»Službeni vjesnik 

Varaždinske županije«, broj 78/19, u daljnjem tekstu: Odluka) sredstva proračunske pričuve 

koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, 

epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš ili ostalih 

nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente, te 

za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. 

Proračunska pričuva u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu definirana je u točki VII. 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu (»Službeni vjesnik 

Varaždinske županije«, broj 78/19) i ukupna sredstva za tu namjenu iznose 30.000,00 kuna. 

Odredbom članka 16. stavka 3. Odluke utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske 

pričuve odlučuje općinski načelnik.  

Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće o korištenju proračunske pričuve. 



Općinski načelnik je 10. studenoga 2020. godine donio Odluku o odobravanju isplate 

sredstava za kupnju respiratora za liječenje oboljelih od koronavirusa (COVID-19) (KLASA: 

401-03/20-01/1, URBROJ: 2186-06-02/1-20-976-1) kojom je odobrena isplata u 

jednokratnom iznosu od 25.000,00 kuna Općoj bolnici Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 

Varaždin, za kupnju respiratora za liječenje oboljelih od koronavirusa (COVID-19). 

 

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                          Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r. 


