
Prijedlog 

 

Klasa:   

Urbroj: 

 

Zagreb,  
 

 

  Na temelju članka 13. stavaka 1. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj ________________ 2018. godine donijela 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu 

 

                         

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. 

godinu (Narodne novine, broj 124/2017), Razdjela 025 - Ministarstvo financija, Glave 02506 

Ministarstvo financija - ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, račun 385 

Izvanredni rashodi, odobrava se Hrvatskom Crvenom križu, iz Zagreba, iznos od 28.057,80 

kuna, u visini PDV-a ostvarenog u donatorskom apelu „Prikupljanje sredstava za ljude kojima 

su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj Kostajnici“. 

  

Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu 

financija dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih 

sredstava proračunske zalihe. Izvješće 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 

- Ured predsjednika VRH 

- Hrvatski Crveni križ 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 



Obrazloženje 

 

 

 

Ministarstvu financija je Vlada Republike Hrvatske dostavila Zamolbu Hrvatskog Crvenog 

križa  kojom se moli odricanje od PDV-a u iznosu od 28.057,80 kuna, ostvarenog u apelu 

„Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj 

Kostajnici“ putem donatorskog telefona 060 9011, u razdoblju od 14. ožujka do 3. travnja 

2018., a s ciljem prikupljanja što više sredstava kako bi se pružila adekvatna pomoć 

obiteljima uništenih domova u Hrvatskoj Kostajnici. 

 

U navedenom apelu, prema broju ostvarenih poziva iz mreže Moj Telekom, kao i ostalih 

davatelja telekomunikacijskih usluga, Hrvatski Crveni križ je na pozive pristigle na 

donatorski telefon 060 9011, ostvario prihod od 112.231,19 kuna, te slijedom obračuna, PDV 

iznosi 28.057,19 kuna.  

 

Naime, tvrtka Moj telekom d.o.o. je dostavila Obračun prihoda zajedničkog pružanja usluga s 

dodatnom vrijednosti od 30. travnja 2018., a za ožujak 2018., u kojem je obračunat prihod u 

iznosu od 112.587,81 kuna (umanjeno za iznos od 356,62 kuna osnovice budući da  

teleoperater plaća PDV, te osnovica za obračun iznosi 112.231,19 kuna), plus PDV u iznosu 

od 28.057,80 kuna, iz čega proizlazi ostvaren ukupan prihod za vrijeme trajanja donatorske 

akcije u iznosu od 140.645,61 kuna. 

 

Dakle, iz Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu 

zatražena su sredstva u ukupnom iznosu od 28.057,80 kuna.  

 

Stavkom 3. članka 13. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2018. godinu (Narodne novine, broj 124/2017) propisano je da o korištenju sredstava 

proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske.  

 

Sukladno toj odredbi, a temeljem Zamolbe Hrvatskog Crvenog križa, Ministarstvo financija 

predlaže Vladi Republike Hrvatske da Hrvatskom Crvenom križu odobri sredstva iz 

Proračunske zalihe za 2018. u iznosu od 28.057,80 kuna, u visini PDV-a ostvarenog u 

donatorskom apelu „Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta 

u Hrvatskoj Kostajnici“. 


