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 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, 12/17, 9/18 i 
11/18 -pročišćeni tekst) 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 studeni 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 – ispr. i 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 Karlu Mušković, pročelnicu Odjela gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
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IZVJEŠĆE 
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu 

za mjesec studeni 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 i 8/18 - 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. 
 
 Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb Gradonačelnik je 27. studenog 2018. godine donio Odluku o korištenju sredstava 
proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu (KLASA: 023-01/18-04/164-
34; URBROJ: 2170/01-15-00-18-1), kojom je odobrena isplata iznosa od 160.000,00 kuna za 
pokriće troškova sanacije požarom zahvaćene zgrade Psihijatrijske bolnice Lopača, pregleda 
i izrade elaborata konstrukcije/statike zgrade te izradu projektne dokumentacije s 
troškovnicima (građevinski projekt, elektro projekt, projekt centralnog grijanja) za sanaciju 
Paviljona A Psihijatrijske bolnice Lopača. 

U obrazloženju Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb navedene su 
bitne činjenice vezane uz nastanak požara na trećem katu Paviljona A Psihijatrijske bolnice 
Lopača, dana 17. kolovoza 2018. godine. 

Nažalost, navedeni događaj uzrokovao je jedan smrtni slučaj, a jedna je osoba 
zadobila jake opekline i još uvijek je na oporavku u KBC-u Rijeka. Nekoliko djelatnika bolnice 
zatražilo je liječničku pomoć zbog problema sa dišnim putevima. U trenutku nastanka požara 
u Bolnici je ukupno bilo 112 pacijenata od kojih su 22 odmah premještena u KBC Rijeka, dok 
je ostalih 90 pacijenata premješteno u ostale tri bolničke zgrade. 

Istog su dana na lice mjesta izašli djelatnici PU PG zbog utvrđivanja činjenica i 
pronalaženja dokaza. Po završetku istrage utvrđeno je da uzrok požara nije tehničke prirode, 
već je najvjerojatniji uzrok požara - ljudski faktor. Nakon završetka istrage, u Psihijatrijskoj 
bolnici Lopača poduzeto je niz radnji kako bi bolnica, u manjem opsegu, nastavila s radom. 
Započeto je čišćenje opožarenog odjela i okoliša, zatvaranje/zaštita svih izgorjelih vanjskih 
otvora od eventualnih vanjskih utjecaja (kiša, vjetar), za što su bile potrebne i alpinističke 
usluge te hitni popravak elektro instalacija kako bi se vratila električna energija u zgradu. 
Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije zgrade odnosno o eventualnom oštećenju iste 
(statika zgrade), koji je pokazao da statika zgrade nije ugrožena te da se može ista koristiti te 
je izrađena projektna dokumentacija sanacije opožarene zgrade bolnice i to građevinski, 
elektro i strojarski projekt. 

Zgrada je bila osigurana kod Croatia osiguranja d.d. te će se dio sredstava za 
građevinske radove pokriti iz osiguranja.  

Navedene radnje, koje je bilo potrebno poduzeti u što kraćem roku, uzrokovale su 
troškove, koje, s obzirom na financijsku situaciju ustanove, Bolnica ne može sama podmiriti. 
Stoga je Odjel i predložio da se iznos od 160.000,00 kn, koliko iznose navedeni troškovi, 
isplati na teret Proračuna Grada Rijeke.  

Kako navedena sredstva nisu planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, 
sredstva je trebalo osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 
 


