
Na temelju članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. srpnja 
2018. godine, donio je 

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 30.000,00 kuna na ime sufinanciranja izgradnje, 
postavljanja i uređenja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u vojno-
redarstvenoj akciji „Oluja“ na Ljubovu u Ličko-senjskoj županiji. 

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu, a u korist računa Grada Gospića, OIB 22538763965, broj IBAN: 
HR4323900011813000004.

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

KLASA: 023-01/18-04/104-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 24. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/103-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-16
Rijeka, 24. 7. 2018.

Gradonačelnik je 24. srpnja 2018. 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 2018. 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 2018. 
godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća, Vinka Randića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Barbare Gaćina
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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 za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/18-02/35
URBROJ: 2170/01-09-00-18-1

Rijeka, 23. 7. 2018.

GRADONAČELNIKU
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu 

Grada Rijeke za 2018. godinu

         

Pripremio:
Vinko Randić Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

RAVNATELJ:
Marijan Vundać

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Gradu Rijeci zamolbom za sufinanciranje spomen obilježja braniteljima ratnih postrojba 
Zbornog područja Gospić poginulima u vojno-redarstvenoj operaciji „Oluja“ 1995. godine, obratila 
se Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“ iz Gospića.

Udruga se obraća Gradu Rijeci kao partner u projektu kojega je nositelj Grad Gospić, a čiji 
cilj je izgradnja i uređenje spomen-obilježja na prijevoju Ljubovo u Lici, za 65 pripadnika vojno-
redarstvenih postrojba Zbornog područja Gospić koji su poginuli tijekom vojno-redarstvene 
operacije „Oluja“ 1995. godine.

U zamolbi se navodi da su projekt čija je ukupna vrijednost približno 600.000,00 kuna, 
inicirale braniteljske udruge s područja Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, te je u rujnu 
2015. godine potpisano pismo namjere prema kojem bi gradovi i općine iz te dvije županije, sa čijih 
područja su bile postrojbe u kojima su poginuli pripadnici hrvatske vojske i policije, sudjelovali u 
sufinanciranju projekta u iznosu od 30.000,00 kuna. Ministarstvo hrvatskih branitelja uključilo se u 
projekt sufinanciranjem u iznosu od 80.000,00 kuna.

U međuvremenu je Grad Gospić kao koordinator projekta poduzeo potrebne radnje za 
dobivanje potrebnih imovinsko-pravih suglasnosti, izrađen je idejni projekt i arhitektonsko rješenje 
spomen-obilježja te je sklopljen ugovor s kiparom Josipom Cvrtilom i Umjetničkom ljevaonicom 
Ujević iz Zagreba koji će izraditi skulpturu hrvatskog vojnika u bronci pod nazivom „Pobjednik“.
Sukladno idejnom rješenju, uz pristupni put do središnje skulpture bit će postavljene ploče ratnih 
postrojba koje su sudjelovale u akciji „Oluja“ s imenima njihovih poginulih pripadnika, a svečano 
otvorenje spomen-obilježja očekuje se u prigodi proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 
te Dana hrvatskih branitelja, u kolovozu 2018. godine.

Ističemo da su s područja grada Rijeke u vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“  kao dio kopnenih 
snaga na ličkom ratištu sudjelovale 111. i 128. brigada te 8. domobranska pukovnija HV-a i 71. 
bojna Vojne policije, a imena njihovih tada poginulih pripadnika bit će trajno uklesana u ovom 
jedinstvenom spomen-obilježju. 

S obzirom na navedeno, predlaže se uključivanje Grada Rijeke u opisani projekt 
financijskom potporom u iznosu od 30.000,00 kuna. U prilogu se nalazi prijedlog Ugovora o 
sufinanciranju izgradnje, postavljanja i uređivanja spomen-obilježja koji bi bio u tu svrhu zaključen 
između Grada Gospića i Grada Rijeke.

Budući da navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, 
predlaže se ista osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2018. godinu.

Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 11/17 i 8/18) 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, a o korištenju odlučuje Gradonačelnik. 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. 

Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2018. 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 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18).

Prilog: prijedlog ugovora o sufinanciranju



Na temelju članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. 
godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 
_______________2018. godine sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 30.000,00 kuna na ime sufinanciranja izgradnje, 
postavljanja i uređenja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u vojno-
redarstvenoj akciji „Oluja“ na Ljubovu u Ličko-senjskoj županiji. 

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu, a u korist računa Grada Gospića, OIB 22538763965, broj IBAN: 
HR4323900011813000004.

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