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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 
            GRADONAČELNIK 
KLASA: 023-01/17-04/71 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 6. 9. 2017. 
 
 
 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
N/r predsjednika Vijeća 

 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-
pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu za 
mjesec srpanj 2017. godine. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13- ispravak i 25/13- pročišćeni 
tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka 
Obersnela i Karlu Mušković, pročelnicu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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IZVJEŠĆE 
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

za mjesec srpanj 2017. godine 
 
 Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem 
tekstu Zakon) definirane su namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti 
planirana sredstva proračunske zalihe. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje 
tijelo izvršne vlasti, uz obvezu mjesečnog izvještavanja predstavničkog tijela o korištenju 
navedenih sredstava. 
 
 Prema Zakonu, sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti 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 u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu definirana je u Glavi 
III. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 14/16 i 2/17 - u daljnjem tekstu: Odluka). Odlukom je utvrđeno da ovogodišnja 
proračunska zaliha iznosi ukupno 1.500.000,00 kn, a odluku o korištenju sredstava 
proračunske zalihe donosi Gradonačelnik koji je dužan mjesečno izvještavati Gradsko vijeće 
Grada Rijeke o korištenju sredstava proračunske zalihe. 
 
 Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb, Gradonačelnik je 6. srpnja 2017. godine donio Odluku o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu (KLASA: 023-01/17-04/61-2; 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1), kojom je odlukom odobrena isplata iznosa od 161.250,00 
kuna u korist računa Kliničkog bolničkog centra u Rijeci, a u svrhu plaćanja nabave uređaja 
„C-luk“ (rtg. pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju. 
 
 Grad Rijeka već godinama, a u skladu s proračunskim mogućnostima, sudjeluje u 
financiranju uređenja prostora te nabave medicinske i nemedicinske opreme za Klinički 
bolnički centar Rijeka, a sve s ciljem poboljšanja uvjeta rada KBC-a, a time i kvalitetnijeg 
liječenja građana. Ukupno je u posljednjih 10 godina iz gradskog proračuna u tu namjenu 
izdvojeno više od 10 milijuna kuna. 
 KBC Rijeka obratio se Gradu sa zamolbom za pružanjem financijske pomoći pri 
nabavi mobilnog uređaja „C-luk“ (rtg. pojačivač), obzirom da se na Klinici za dječju kirurgiju 
koristi već dotrajali rtg. pojačivač koji je često i u kvaru, pa se mali pacijenti moraju i po 
obavljenom kirurškom zahvatu transportirati u Polikliniku gdje postoji klasični rtg. uređaj. 
 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u svom je financijskom planu za 
2017. godine planirao kapitalnu donaciju za nabavu opreme za KBC Rijeka u iznosu od 
ukupno 400.000.00 kuna (sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu), 
isplata kojih je, zaključkom Gradonačelnika od 2. svibnja 2017. godine, odobrena upravo za 
sufinanciranje nabave navedenog uređaja. 
 Osim Grada Rijeke u donaciju su se uključila i komunalna društva „Vodovod i 
kanalizacija“ d.o.o., „Autotrolej“ d.o.o., „Kozala“ d.o.o. i „Čistoća“ d.o.o. te trgovačka društva 
„Energo“ d.o.o., „Rijeka promet“ d.d., „Rijeka plus“ d.o.o. i „Poslovni sustavi“ d.o.o s u 
ukupnom donacijom od 550.00,00 kuna, dok je iznos od 200.000,00 kuna donirala INA d.d. 
Zagreb. 
 Procijenjena nabavna vrijednost gore navedenog uređaja iznosi 1.311.250,00 kuna 
pa je Grad Rijeka dodatno osigurao iznos od 161.250,00 kuna. 
 
 Kako navedeni iznos nije bio predviđen i osiguran u Proračunu Grada Rijeke za 2017. 
godinu, donesena je odgovarajuća Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe. 


