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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, 7/16-pročišćeni
tekst i 12/17) i članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu
("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke
Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu za
mjesec veljaču 2018. 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, 25/13- pročišćeni
tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća
Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Veru Begić Blečić, pročelnicu Odjela
gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
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IZVJEŠĆE
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu
za mjesec veljaču 2018. 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 2018. godinu definirana je u Glavi
III. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu ("Službene novine Grada
Rijeke" broj 11/17 - u daljnjem tekstu: Odluka) i ukupna sredstva za tu namjenu iznose
1.500.000,00 kuna. Sukladno članku 8. stavku 2. Odluke o korištenju sredstava proračunske
zalihe odlučuje Gradonačelnik uz obvezu mjesečnog izvještavanja Gradskog vijeća Grada
Rijeke o korištenju sredstava.
Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu,
Gradonačelnik je 15. veljače 2018. godine donio Odluku o korištenju sredstava proračunske
zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu (KLASA: 023-01/18-04/16.15; URBROJ:
2170/01-15-00-18-1), radi namirenja tražbine u iznosu od 300.000,00 kuna. Prema toj Odluci
iznos je 22. veljače 2018. godine uplaćen u korist žiro računa TD Liburnia Riviera Hoteli d.d
Opatija.
U obrazloženju prijedloga Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu navedeno
je kako je Grad Rijeka bio gradom domaćinom i suorganizatorom dviju značajnih
međunarodnih sportskih manifestacija – EUROPEAN MASTER OPEN WATER
CHAMPIONSHIPS i EUROPEAN MASTER WATERPOLO CHAMPIONSHIP u suradnji sa
Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ kao organizatorom te
Liburnia Riviera Hotelima iz Opatije kao hotelijerom angažiranim za osiguranje smještajnih
kapaciteta za sudionike navedenih sportskih manifestacija. Navedene sportske manifestacije
održane su po pravilima i pod ingerencijom LENA-e i Hrvatskog vaterpolo saveza.
Obzirom da je Grad Rijeka kao suorganizator i grad domaćin preuzeo obvezu
popunjenosti rezerviranih smještajnih kapaciteta u zadanom broju te da su nastupile
okolnosti zbog kojih je hotelijeru trebalo naknaditi prouzročenu izmaklu dobit, krajem 2017.
godine potpisan je Sporazum, temeljem kojeg je i predložena isplata naznačenog iznosa na
teret sredstava proračunske zalihe.
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