
Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) donosi se 

 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD  

01.  SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. 

 

Odlukom o II. Izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu planirana su sredstva za 

proračunsku zalihu u iznosu od 135.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 115.821,30 kuna ili 85,79% plana. 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, sredstva proračunske zalihe Proračuna Grada Šibenika korištena 

su, temeljem zaključaka Gradonačelnika, za namjene i u iznosima kako slijedi: 

 

REDNI 

BROJ 

DATUM 

PLAĆANJA 
NAMJENA IZNOS 

1. 29.01.2016. 
Ani Udovičić – financijska pomoć za objavu bajke za djecu pod 

nazivom „Na kraju svijeta“ 
1.500,00 

2. 22.02.2016. 

Šibenskoj biskupiji – Župi sv. Jakova, Šibenik - financijska pomoć za 

pokriće troškova organizacije hodočašća zbora mladih katedrale sv. 

Jakova, Laudantes, a koje se planira za period (15.-20. travnja 2016., 

Šibenik – Padova – Assisi – Cascia –Rim – Šibenik) 

1.500,00 
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REDNI 

BROJ 

DATUM 

PLAĆANJA 
NAMJENA IZNOS 

3. 22.02.2016. 

Udruzi „Sveti Lovro“ – Zajednica Cenacolo -  financijska pomoć za 

troškove plinskog grijanja u kućanstvu u bratovštini Sv. Nikola u 

Jankolovici (pokraj Biograda) 

2.000,00 

4. 24.02.2016. 
Radmili Perić – financijska pomoć za troškove tiskanja zbirke pjesama 

„Što znači ljubiti“ 
1.000,00 

5. 15.03.2016. 
Empyre Production j.d.o.o., Šibenik – financijska sredstva za troškove 

tiskanja povijesnog romana „Zavjet“ autorice Orijane Koloper 
4.000,00 

6. 15.03.2016. 

Element d.o.o. -  financijska sredstva troškova tiskanja sveučilišnog 

udžbenika „Uvod u znanost o toplini i termodinamici“ prof. dr. sc. 

Tomislava Petkovića 

3.000,00 

7. 27.04.2016. 

Udruzi dr. Ante Starčević – Tovarnik, Tovarnik – financijska sredstva za 

realizaciju projekta/projekcije filma “Sve je bio dobar san” redatelja 

Branka Ištvančića u Šibeniku koja se održala 08. travnja 2016. u 

Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića 

2.000,00 

8. 18.05.2016. 
Hrvatskom planinarskom društvu “Kamenar” – financijska sredstva za 

obilježavanje 90. obljetnice osnutka 
1.500,00 

9. 23.05.2016. 

Društvu Šibenčana i prijatelja Šibenika u Zagrebu – financijska sredstva 

za pokriće troškova organizacije tradicionalne Šibenske večeri, a koja se 

održala 16. travnja 2016. u hotelu Westin, Zagreb 

14.000,00 
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REDNI 

BROJ 

DATUM 

PLAĆANJA 
NAMJENA IZNOS 

10. 31.05.2016. 

Šibenskoj Biskupiji, Šibenik – financijska sredstva za pokriće troškova 

organizacije koncerta ansambla LADO koji se održao u šibenskoj 

katedrali 15. ožujka 2016. prigodom obljetnice grada Šibenika i Dana 

Kršćanske kulture 

5.000,00 

11. 07.06.2016. 

Umjetničkoj organizaciji Kiklop, Zagreb – financijska sredstva za 

pokriće troškova organizacije predstave Kamo? Tamo da putujem? koja 

se održala 01. ožujka 2016. u HNK Šibenik gdje se prigodnim 

domjenkom obilježio i  83. rođendan Špire Guberine u rodnom gradu 

2.000,00 

12. 09.06.2016. 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik – 

financijska sredstva za pokriće troškova organizacije 9. Sajma poslova 

2016., a koji se održao 14. travnja 2016.  u TC Dalmare, Šibenik 

2.000,00 

13. 14.06.2016. 
Udruzi umirovljenika Grada Šibenika – financijska sredstva za pokriće 

troškova putovanja umirovljenika u Vukovar 
5.000,00 

14. 14.06.2016. 

Gradskom komornom orkestru Šibenik – financijska sredstva za pokriće 

troškova prijevoza za gostovanje i održavanje koncerta klasične glazbe u 

Tuzli, BiH 

1.000,00 

15. 12.07.2016. 
Viteškom alkarskom društvu, Sinj – financijska sredstva za pokriće 

troškova organizacije 301. alkarske svečanosti 
6.000,00 

16. 17.08.2016. 

Prometno-tehničkoj školi, Šibenik – financijska sredstva za pokriće 

troškova za formiranje Prometnih jedinica mladeži za sezonu – ljeto 

2016. 

14.821,30 
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REDNI 

BROJ 

DATUM 

PLAĆANJA 
NAMJENA IZNOS 

17. 30.08.2016. 

Hrvatskom planinarskom klubu sv. Mihovil – financijska sredstva za 

pokriće troškova puta i smještaja za uspon na najveći vrh zapadne 

Europe, Mount Blanc u trajanju 6 dana (polazak 07. kolovoza 2016.) 

1.000,00 

18. 15.09.2016. 

Hrvačkom klubu Šibenik - financijska sredstva za troškove sudjelovanja 

Zvonka Eraka na Svjetskom prvenstvu za veterane u Seinajoki-u 

(Finska) koje se održalo od 19. – 26. rujna 2016. Godine 

2.000,00 

19. 16.09.2016. 

Udruzi Hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Šibensko – 

kninske županije - financijska sredstva za troškove obilježavanja 25.-te 

obljetnice Policijske obalne topničke bitnice Žirje – POTB ŽIRJE rujan 

1991. – rujan 2016. godine 

1.500,00 

20. 21.09.2016. 

Udruzi GUWAA – Global Underwater Awareness Association, Krapanj 

– financijska sredstva za pokriće troškova akcije čišćenja podmorja od 

sitnog i krupnog otpada na području Doca 

15.000,00 

21. 06.10.2016. 

Josipu Alfireviću financijska pomoć za troškove sudjelovanja na 

Europskom vijeću za mlade u Brusselu od 7. studenog do 11. studenog 

2016. 

2.000,00 

22. 25.10.2016. 

Leon Trade d.o.o., Šibenik financijska pomoć za izradu video spota za 

pjesmu “Šibenski memento” autora glazbe Matije Dedića i teksta Frane 

Bilića 

15.000,00 

23. 25.10.2016. 

Produkcijskoj kući Prime time film Zagreb financijska pomoć za 

troškove organizacije 25 svečanih projekcija dokumentarnog filma 

“Hrvatska – bedem ljubavi” 

3.000,00 
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REDNI 

BROJ 

DATUM 

PLAĆANJA 
NAMJENA IZNOS 

24. 18.11.2016. 

Hrvatskom liječničkom zboru, Podružnica Šibenik financijska pomoć za 

troškove tiskanja monografije “Priča o nama” i organizacije svečane 

promocije povodom 70-te obljetnice kontinuiranog rada 

3.000,00 

25. 18.11.2016. 

Zajednici Hrvata BiH Šibensko – kninske županije financijska  sredstva 

za troškove organizacije skupa i svečane večere koja se održala u 

Vodicama u hotelu Olympia 19. studenog 2016. povodom devetih Dana 

kulturne baštine Hrvata Bosne i Hercegovine 

2.000,00 

26. 22.11.2016. 

Mariji Mihaljev  financijska pomoć za troškove puta u Rim na 

eksperimentalno liječenje kćerke Eve Rožajac koja boluje od teške i 

rijetke progresivne neurodegenerativne bolesti 

5.000,00 

  
01.01. - 

31.12.2016. 
UKUPNO 115.821,30 

 


