
Prijedlog 
 
 

 
Klasa:   
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 
 
 
  Na temelju članka 12. stavaka 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14 i 103A/15), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2016. godine 
donijela 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom 
financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih 

korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju  
2016. godine, Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe  

za podmirenje troškova za nabavu robe za potrebe migranata 
 
 

                         Na teret Posebnog dijela Odluke o privremenom financiranju poslova, 
funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna 
Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine (Narodne novine, br. 109/15 i 
130/15), Razdjela 025 - Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija - ostali 
izdaci države, Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, račun 385 Izvanredni rashodi, 
odobrava se Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe iznos od 
410.437,50 kuna za podmirenje troškova za nabavu robe za potrebe migranata, plaćanje 
troškova prijevoza goriva i plaćanje trošarine na energente za eurodizel gorivo. 
 
                       Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija. 
 

 
 
Dostaviti: 
- Ministarstvo financija 
- Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe 
 
 

P R E D S J E D N I K 
 
 

Tihomir Orešković 
 

 



O b r a z l o ž e n j e 
 

 
Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev Ministarstva gospodarstva za sredstvima iz 
Proračunske zalihe u iznosu od 410.437,50 kuna za podmirenje troškova za nabavu robe 
za potrebe migranata, plaćanje troškova prijevoza goriva i plaćanje trošarine na 
energente za eurodizel gorivo isporučeno iz trošarinskih skladišta Ravnateljstva za robne 
zalihe. 
 
Ravnateljstvo za robne zalihe dostavilo je preslike računa i ponude za isporučeno loživo 
ulje, narudžbenicu za prijevoz goriva, te preslike Obrazaca DOT-EN u kojima je 
obračunata trošarina na energente za eurodizel gorivo, u ukupnom iznosu od 410.437,50 
kuna. 
 
Stavkom 2. članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14 i 103A/15), čije odredbe su na snazi i tijekom 
trajanja Privremenog financiranja u prvom tromjesečju 2016. godine, propisano je da o 
korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske. 
 
Sukladno toj odredbi, a temeljem spomenutog zahtjeva Ministarstva gospodarstva, 
Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Ministarstvu gospodarstva -  
Ravnateljstvu za robne zalihe odobri sredstva iz Proračunske zalihe za 2016. godinu u 
iznosu od 410.437,50 kuna, za predmetnu namjenu. 
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