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

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/19-04/18-41 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-52 
Rijeka, 1. 4. 2019. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 1. 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 Gaćina 
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, 1. 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 50.000,00 kuna na ime sufinanciranja troškova liječenja 
Mile Rončević. 
 2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2019. godinu, a u korist njezinog oca Marina Rončevića, IBAN:HR3641330063110002644, 
model:99, opis plaćanja: darovanje za zdravstvene potrebe-liječenje Mile Rončević. 
 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 023-01/19-04/21-41 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 
Rijeka, 1. 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: 021-01/19-08/17
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 1. 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

Dvogodišnja djevojčica Mila Rončević iz Rijeke već se godinu dana bori s teškim tipom 
leukemije, riječ je o akutnoj mijeloičnoj megakariocitnoj leukemiji AML M7. Nakon osnovne terapije 
koju je primila u riječkoj Dječjoj bolnici prema europskim protokolima, bolest se vratila, a rani 
povratak AML-a i refraktorna leukemija koju ima Mila, trenutno su u Europi neizlječive.

Svjetski lider u liječenju ove bolesti i presađivanju koštane srži s ovakvom dijagnozom 
je prof. Richard Aplenc iz The Children's Hospital of Philadelphia koji koristi revolucionarne metode 
i potpuno novi pristup liječenju akutnih leukemija. Trenutno se liječenje akutne refraktorne AML 
leukemije koju ima Mila istražuje u Philadelphiji s vrlo povoljnim i obećavajućim rezultatima, a 
rezultati izlječenja su 60 posto. Iako je liječenje eksperimentalno, u Americi se u kliničke studije 
besplatno mogu uključiti samo američki državljani dok svi ostali plaćaju troškove terapije i 
istraživanja. Navedeni troškovi liječenja iznose tri milijuna dolara, odnosno oko 18 milijuna kuna, a 
koje je potrebno u cijelosti uplatiti odmah. 

S obzirom na naprijed navedeno predlaže se sufinanciranje troškova liječenja male Mile 
Rončević u iznosu od 50.000,00 kn.

Obzirom da 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 l j 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 50.000,00 kuna na ime sufinanciranja troškova liječenja 
Mile Rončević.

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2019. godinu, a u korist njezinog oca Marina Rončevića, IBAN:HR3641330063110002644, 
model:99, opis plaćanja: darovanje za zdravstvene potrebe-liječenje Mile Rončević.

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