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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/20-42
URBROJ: 2170/01-15-00-19-50
Rijeka, 10. 4. 2019.

Gradonačelnik je 10. travnja 2019. 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 2019. godinu.

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 2019. 
godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Ivane Bebek i Barbare Gaćine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. travnja 
2019. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 37.500,00 kuna na ime sufinanciranja troškova osiguranja 
toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. MAJ.

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2019. godinu, a u korist Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat 3. MAJ, Liburnijska 3, 
Rijeka, OIB: 97064188151, IBAN: HR 98 24020061400258933.

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

KLASA: 023-01/19-04/26-42
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 10. travnja 2019.

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
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/19-08/18
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 10. 4. 2019.

GRADONAČELNIKU
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u 

         Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Pripremila:
Ivana Bebek

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke

Direktor 3. MAJ-a Brodogradilišta d.d. obratio se Gradu Rijeci za pomoć i asistenciju pri 
iznalaženju rješenja za osiguranje toplog obroka za djelatnike 3. MAJA-a.

Brodogradilište 3. MAJ zbog poslovne i financijske krize trenutno nije u mogućnosti 
osigurati svojim radnicima mjesečne plaće, a u novije vrijeme niti topli obrok tijekom radnog 
vremena. Naime, tvrtka 3. MAJ Ugostiteljstvo d.o.o. koja inače osigurava uslugu toplog obroka i 
ostalih prehrambenih artikala, namijenjenih radničkoj marendi, a koji se mogu kupiti unutar 
brodogradilišta, obustavila je izvršenje usluge zbog nepodmirenih dospjelih dugovanja.

Imajući u vidu da se mjesečno u brodogradilištu iskoristi oko 3.000 toplih obroka, u 
pojedinačnoj ukupnoj vrijednosti od 25,00 kn te uzimajući u obzir da je isti pojedinim zaposlenicima 
i jedini topli obrok, predlaže se sufinanciranje troškova osiguranja toplog obroka u iznosu od 
37.500,00 kuna za vremenski period od 10. travnja do 10. svibnja 2019. godine. Navedeni iznos 
predstavlja polovicu ukupnog iznosa potrebnog za osiguranje toplog obroka za mjesec dana 
obzirom će se drugi dio osigurati iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Navedena sredstva predlaže se uplatiti na račun Sindikata metalaca Hrvatske –Industrijski 
sindikat 3. MAJ koji će s navedenim sredstvima osigurati topli obrok za preostale radnike.

Obzirom navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu 
predlaže se ista osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2019. godinu. 

Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 16/18) utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva proračunske 
zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koja se mogu koristiti samo za zakonom utvrđene 
namjene. 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. O korištenju sredstava Proračunske 
zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2019. godinu.

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 2019. 
godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 
_________________ 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 37.500,00 kuna na ime sufinanciranja troškova osiguranja 
toplog obroka radnicima Brodogradilišta 3. MAJ.

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2019. godinu, a u korist Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat 3. MAJ, Liburnijska 3, 
Rijeka, OIB: 97064188151, IBAN: HR 98 24020061400258933.

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


	042 50 korištenje proračunske zalihe-3.maj
	042 koristenje proračunske zalihe-3.maj.doc

	042 korištenje proračunske zalihe-3.maj_odluka
	042 koristenje proračunske zalihe-3.maj_odluka.doc

	Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe-3.MAJ
	Odluka o koristenju sredstava Proračunske zalihe-3.MAJ.doc




