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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, 
12/17 i 9/18) i članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18) dostavljam Gradskom vijeću Grada Rijeke Izvješće o 
korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu za mjesec srpanj 
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, mr.sc. Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu te Verenu Lelas Turak, v.d. pročelnika Ureda Grada. 
 
 
 
         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 2018. godinu 

za mjesec srpanj 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 i obvezno je o tome izvijestiti predstavničko tijelo. 
 
 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. 
 Odredbom članka 8. stavka 2. Odluke utvrđeno je kako o korištenju sredstava proračunske 
zalihe odlučuje Gradonačelnik uz obvezu mjesečnog izvještavanja Gradskog vijeća Grada Rijeke o 
korištenju sredstava. 
 U mjesecu srpnju 2018. godine Gradonačelnik je donio dvije odluke o korištenju sredstava 
proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 
 1. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
Gradonačelnik je 24. srpnja 2018. godine donio Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu (KLASA: 023-01/18-04/104-26; URBROJ: 2170/01-15-
00-18-1), 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. Odobreni iznos od 30.000,00 kuna uplaćen je u korist računa Grada Gospića. 
 U obrazloženju Odjela za gradsku samoupravu i upravu navedeno je kako se Gradu Rijeci 
sa zamolbom za sufinanciranje spomen-obilježja poginulim braniteljima u ratnim postrojbama 
Zbornog područja Gospić poginulima u vojno-redarstvenoj operaciji „Oluja“ 1995. godine, obratila 
Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“ iz Gospića. 
 Udruga se obratila Gradu Rijeci kao partner u projektu kojega je nositelj Grad Gospić, a čiji 
je cilj izgradnja i uređenje spomen-obilježja na prijevoju Ljubovo u Lici, u spomen na 65 pripadnika 
vojno-redarstvenih postrojbi Zbornog područja Gospić koji su poginuli tijekom vojno-redarstvene 
operacije „Oluja“ 1995. godine. Udruga navela da su projekt, ukupne vrijednosti približno 
650.000,00 kuna, inicirale braniteljske udruge s područja Ličko-senjske i Primorsko-goranske 
županije. U rujnu 2015. godine potpisano je pismo namjere prema kojem bi gradovi i općine tih 
županija, s čijih su područja bile postrojbe u kojima su poginuli pripadnici hrvatske vojske i policije, 
sudjelovali u sufinanciranju projekta u iznosu od 30.000,00 kuna, dok bi se Ministarstvo branitelja 
uključilo u projekt sufinanciranjem u iznosu od 80.000,00 kuna. Grad Gospić u ovom je projektu 
koordinator, a prema idejnom projektu i arhitektonskom rješenju spomen-obilježja s kiparom 
Josipom Cvrtilom i Umjetničkom ljevaonicom Ujević iz Zagreba sklopljen je ugovor o izradi 
skulpture u bronci pod nazivom „Pobjednik“. Uz pristupni put do središnje skulpture, prema 
idejnom rješenju, postavljene su spomen ploče ratnih postrojbi s imenima poginulih. S područja 
grada Rijeke u vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“ kao dio kopnenih snaga HV na ličkom su ratištu 
sudjelovale 111. i 128. brigada te 8. domobranska pukovnija HV-a i 71. bojna Vojne policije i imena 
poginulih iz tih postrojbi bit će trajno uklesana u spomen ploče. Svečano otkrivanje spomen 
obilježja upriličeno je 4. kolovoza 2018. godine, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i 
Dana hrvatskih branitelja. 
 Grad Rijeka i Grad Gospić zaključili su Ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja i 
uređivanja navedenog spomen obilježja, a obzirom da u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu 
nisu osigurana namjenska sredstva za ovu namjenu, donijeta je i navedena Odluka. 
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 2. Na temelju obrazloženog prijedloga Ureda Grada, Gradonačelnik je 25. srpnja 2018. 
godine donio Odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu (KLASA: 023-01/18-04/107-26; URBROJ: 2170/01-15-00-18-1) u iznosu od 40.000,00 kuna 
na ime pokroviteljstva nad Međunarodnim susretom mladih za kreativnost i mir koji je održan u 
Rijeci od 9. do 15. srpnja 2018. godine. Sredstva su uplaćena u korist žiro računa Osnovne škole 
Milan Brozović u Kastvu (kao jednog od partnera u organizaciji). 
 U obrazloženju Ureda Grada navodi se da je Međunarodni susret mladih za kreativnost i 
mir održan u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju iz Njemačke 
(International Centre for Innovation in Education) s partnerskim institucijama Al Qasemi College iz 
Izraela i Osnovnom školom Milan Brozović iz Kastva, a u njemu je sudjelovalo oko 300 djece i 
mladih od 7 do 14 godina iz Izraela, SAD, Japana, Njemačke i Srbije. Glavna tema skupa bila je 
kreativnost za mir, a organizirano je 45 različitih radionica s predavačima iz 7 zemalja, 10 panel 
diskusija a sudionici su posjetili i 40-tak različitih institucija (između ostalih Grad Rijeku, Dom 
mladih Rijeka, Gradsku knjižnica Rijeka, Dom za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić, Muzej 
moderne i suvremene umjetnosti, CTK i Astronomski centar, HNK Ivana pl. Zajca, Katedralu 
Svetog Vida, Islamski centar…). Domaćinstvo i pokroviteljstvo Grada Rijeke nad ovim susretom 
potvrđeno je tek početkom 2018. godine definiranjem Studentskog doma Ivan Goran Kovačić kao 
lokacije za smještaj dijela sudionika. Grad Rijeka ugostio je djecu i mlade (njih 23 u pratnji 3 
nastavnika) iz prijateljskih gradova Kawasakia, Neussa i Srbije. Obzirom da u Proračunu Grada 
Rijeke za 2018. godinu nisu osigurana namjenska sredstva za ovu namjenu, donijeta je i navedena 
Odluka. 


