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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
N/p predsjednice Vijeća 

 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 40/13) 
podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke  

IZVJEŠĆE 
o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu 

za mjesec studeni 2013. godine 
 
 Odredbom članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) 
utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, a u članku 57. istog Zakona utvrđena 
je obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o 
korištenju proračunske zalihe. 
 Zakon je propisao da se sredstva proračunske zalihe koriste 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. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda 
nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili 
izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i 
za ostale nepredviđene rashode tijekom godine. 
 Proračunska zaliha Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu definirana je u glavi III. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 54/12 i 40/13) 
 U članku 7. citirane Odluke navodi se kako ukupna planirana sredstva proračunske 
zalihe iznose 1.500.000,00 kuna i koriste se za zakonom utvrđene namjene.  

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik o čemu mjesečno 
izvješćuje Gradsko vijeće.  

Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb 14.studenog 2013. godine Gradonačelnik je donio Odluku o korištenju sredstva 
Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu (KLASA: 023-01/13-04/86-10; 
URBROJ: 2170/01-15-00-13-1) kojom je odobrena isplata iznosa od ukupno 50.000,00 kuna 
za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji Hrvatskog Crvenog križa za pomoć stradalima u 
tajfunu Haiyan koji je početkom mjeseca studenog opustošio Filipine. 
 

G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                         
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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