
Prijedlog

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

Na temelju članka 12. stavaka 1. 13. Zakona o izvršavanju 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 
26/2016 i 111/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ 2016. godine donijela

RJEŠENJE

o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2016. godinu udruzi Europske sveučilišne igre

Zagreb - Rijeka 2016

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za 2016. godinu („Narodne novine", br. 26/2016 i 111/2016), Razdjela 025 - 
Ministarstvo financija. Glave 02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci 
države. Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, račun 385 Izvanredni rashodi, 
odobrava se udruzi Europske sveučilišne igre Zagreb - Rijeka 2016, isplata 
sredstava u iznosu od 1.400.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova 
osiguranja Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016.

Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava. 
Ministarstvu financija dostaviti izvješče o zakonitom, namjenskom i 
svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe. Izvješče mora 
sadržavati obrazloženje namjenski utrošenih sredstava te kopije računa i 
izvoda kojima se potvrđuje da su računi podmireni.

Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva proračunske zalihe 
primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun .

Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija.

Dostaviti:
- Ministarstvo financija
- udruga Europske sveučilišne igre 

Zagreb -Rijeka 2016

PREDSJEDNIK

Andrej Plenkovič



OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo financija zaprimilo je dopis Ministarstva unutarnjih poslova, u 
čijem privitku je dostavljena molba udruge Europske sveučilišne igre Zagreb 
- Rijeka 2016, kojom se predlaže isplata sredstava iz Proračunske zalihe 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, u iznosu od 
1.400.000,00 kuna radi sufinanciranje troškova osiguranja Europskih 
sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016.

Predmetnim zahtjevom udruga Europske sveučilišne igre Zagreb - Rijeka 
2016, moli Vladu Republike Hrvatske za sufinanciranje troškova osiguranja 
Europskih sveučilišnih igara Zagreb 
1.400.000,00 kuna. Za vrijeme održavanja Europskih sveučilišnih igara 
Zagreb - Rijeka 2016. pružana je fizička zaštita športašima na športskim 
terenima i izvan njih.

Rijeka 2016. u iznosu od

Stavkom 3. člankom 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine", broj 26/2016 i 
111/2016), propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe 
odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

Sukladno toj odredbi, a temeljem gore navedenoga. Ministarstvo financija 
predlaže Vladi Republike Hrvatske da udruzi Europske sveučilišne igre 
Zagreb - Rijeka 2016, odobri isplatu sredstava iz Proračunske zalihe za 
2016. godinu, u iznosu od 1.400.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova 
osiguranja Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016.


