
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/57-2 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-37 
Rijeka, 6. 7. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 6. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2017. godinu, u predloženom tekstu. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu Odluke iz točke 1. ovog 
zaključka. 

3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovog zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 
godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17). 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 



 
Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 

2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je, 6. srpnja 2017. godine, sljedeću 
 
 

ODLUKU 
o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
 
 

1. Odobrava se isplata iznosa od 161.250,00 kuna za plaćanje nabave uređaja „C-luk“ (rtg. 
pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC- Rijeka.  

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2017. godinu, a u korist KBC-a Rijeka, OIB40237608715, Rijeka, Krešimirova 42, IBAN: 
HR8823900011100366384. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
KLASA: 023-01/17-04/61-2 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 6. srpnja 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 

                                                                             
 

#potpis# 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
                  socijalnu skrb
KLASA: 500-02/17-02/40
URBROJ: 2170/01-05-00-17-1
Rijeka, 29.06.2017.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu

Klinički bolnički centar Rijeka obratio se Gradu Rijeci sa zamolbom za financijskom 
pomoći pri nabavi mobilnog uređaja „C-luk“ (rtg. pojačivač).  Trenutno se na Klinici za dječju 
kirurgiju koristi već dotrajali rtg. pojačivač koji je često u kvaru. Postojeći uređaj nema 
mogućnost jednog radiografskog snimka, te se po obavljenom kirurškom zahvatu dijete mora 
transportirati u Polikliniku gdje postoji klasični rtg. uređaj.

Grad Rijeka, već godinama, u skladu s mogućnostima proračuna, sudjeluje u 
sufinanciranju uređenja prostora, te nabave medicinske i nemedicinske opreme za KBC 
Rijeka, a sve s ciljem poboljšanja uvjeta rada i kvalitetnijeg liječenja građana. Tako je iz 
proračuna Grada Rijeke u posljednjih 10 godina izdvojeno preko 10 milijuna kuna.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb je u financijskom planu za 2017. 
godinu planirao kapitalnu donaciju za nabavu opreme KBC-u iznosu od 400.000,00 kuna, 
koja su zaključkom Gradonačelnika od dana 02.05.2017. godine odobrena za sufinanciranje 
nabave  navedenog uređaja za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 

U donaciju KBC - Rijeka, kako bi se što prije nabavio gore navedeni uređaj, uključit 
će se i komunalna društva „Vodovod i kanalizacija“, „Autotrolej“, „Kozala“ i „Čistoća“ te 
trgovačka društva „Energo“, „Rijeka promet“, „Rijeka plus“ i „Poslovni sustavi“ koji će ukupno 
donirati iznos od 550.000,00 kuna dok će iznos od 200.000,00  INA Zagreb za navedenu 
svrhu donirati Gradu Rijeci.  

Procijenjena vrijednost uređaja iznosi 1.311.250, 00 kuna te je potrebno dodatno 
osigurati sredstva u iznosu od 161.250,00 kuna. 

Slijedom navedenog predlaže se navedena sredstva osigurati iz Proračunske zalihe. 
Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 14/16 i 2/17), člankom 8. stavkom 1. utvrđeno je da su u Proračunu planirana 
sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koja će se koristiti za 
zakonom utvrđene namjene. Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 
15/15) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za 
koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da 
za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće 
predvidjeti. Zakon nadalje propisuje da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje 
rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških 
nesreća ili izvanrednih događa i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene 
rashode tijekom godine. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

1. Donosi se odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2017. godinu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu Odluke iz točke 1. 
ovog zaključka.

3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovog zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donio je  ___ lipnja  2017. godine sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 161.250,00 kuna za plaćanje nabave uređaja „C-
luk“ (rtg. pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC- Rijeka. 

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada 
Rijeke za 2017. godinu, a u korist KBC-a Rijeka, OIB40237608715, Rijeka, Krešmirova 42, 
IBAN: HR8823900011100366384.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke.


	002 odluka_sredstva Proračunske zalihe-C-luk
	37
	002 37 sredstva Proračunske zalihe-C-luk
	4017 - Sredstva Proračunske zalihe - C-luk
	4017 - Sredstva Proračunske zalihe - C-luk.doc





