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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 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 13. 5. 2019. 
 
 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 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) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke. 
 
 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 „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Antu Mađerića, v.d. pročelnika Odjela 

gradske uprave za financije. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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O b r a z l o ž e n j e  

Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 
 

Odlukom o uvođenju Riznice Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 
12/15, 13/16, 2/17 i 11/17 – u daljnjem tekstu: Odluka), uveden je sustav rizničnog 
poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Rijeke, koji se temelji na 
jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za 
učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko 
jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica).   

Sukladno važećoj Odluci, uspostava sustava Riznice Grada Rijeke provodi se u dvije 
faze u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni 
računovodstveno-informacijski sustav Grada Rijeke.  

Tako se u prvoj fazi, koja je provedena od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, 
poslovanje u Riznici obavljalo na način da su svi proračunski korisnici Grada Rijeke imali i 
dalje svoje račune preko kojih su naplaćivali vlastite i namjenske prihode, a Grad Rijeka je 
plaćao obveze proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz 
proračunskih sredstava.  

U drugoj fazi uspostave Riznice, poslovanje u Riznici obavlja se na način da se svi 
prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva 
plaćanja izvršavaju s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika 
Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 
koji se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa do potpunog ispunjenja tehničkih i drugih 
potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice. 

U proračunu Grada iskazuju se i evidentiraju svi vlastiti i namjenski prihodi 
proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.  

Navedeno znači da su svi proračunski korisnici integrirani u jedinstveni 
računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavniju konsolidaciju 
proračuna Grada i proračunskih korisnika, uz zadržavanje njihove pravne osobnosti.  

Računi proračunskih korisnika - mjesnih odbora zatvoreni su s danom 1. siječnja 
2017. godine, a račune ostalih proračunskih korisnika planira se zatvarati postupno, ovisno o 
ispunjenju tehničkih i drugih pretpostavki za pojedinog proračunskog korisnika.  

 
Proračunski korisnik Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka (u daljnjem 

tekstu: Kazalište) dostavio je dana 30. travnja 2019. godine Gradu Rijeci, Odjelu gradske 
uprave za kulturu, zahtjev za izmjenom Odluke i privremenim izuzećem Kazališta od obveze 
uplate vlastitih i namjenskih prihoda u Proračun Grada Rijeke, propisane odredbom članka 4. 
Odluke (u daljnjem tekstu: zahtjev).  

U obrazloženju zahtjeva navedeno je da bi se uplatom vlastitih prihoda te 
izvršavanjem rashoda iz vlastitih prihoda Kazališta na i sa žiro računa Kazališta uvelike 
olakšalo i ubrzalo funkcioniranje ovog proračunskog korisnika, pogotovo u situacijama 
interventnih nabavki i plaćanja koje su u poslovanju Kazališta gotovo svakodnevne. Također, 
osiguralo bi se da namjenska vlastita sredstva iz drugih izvora mogu biti trošena na vrijeme s 
obzirom na potrebe produkcije i pravdanja namjenskog trošenja. Nadalje, istaknuto je kako 
se izuzeće Kazališta od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda u Proračun Grada 
Rijeke traži i zbog specifičnosti programa EPK, a sve u cilju izbjegavanja zastoja u realizaciji 
programa koji je u konačnici od interesa za Grad Rijeku i Republiku Hrvatsku. Navedeno 
izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda Kazališta trajalo bi privremeno do završetka 
projekta „Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020“ odnosno do 31. prosinca 2020. 
godine.  

 
S predmetnim zahtjevom suglasio se nadležni Odjel gradske uprave za kulturu Grada 

Rijeke. 
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Slijedom navedenog, temeljem zahtjeva Kazališta i suglasnosti nadležnog Odjela 
gradske uprave za kulturu, ovim materijalom predlaže se da se Kazalište do 31. prosinca 
2020. godine izuzme od dosadašnje obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda u Proračun 
Grada Rijeke. U tu svrhu potrebno je izmijeniti dosadašnji članak 4. Odluke na način da se 
utvrdi da će proračunski korisnik Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka 
privremeno do 31. prosinca 2020. godine vlastite i namjenske prihode uplaćivati i izvršavati 
preko svog računa. 
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Na temelju članka  60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 46. 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) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________2019. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U  
 o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 

12/15, 13/16, 2/17 i 11/17) članak 4. mijenja se i glasi: 
„U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi 

proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja 
izvršavati s tog računa.  

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlastiti i namjenski prihodi proračunskih 
korisnika, i to: 

- Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Rijeke, uplaćivat će se i izvršavati preko njihovih računa do potpunog ispunjenja tehničkih i 
drugih potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice, 
           - Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, privremeno će se uplaćivati i 
izvršavati preko njegovog računa u razdoblju do 31. prosinca 2020. godine.   

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi 
proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. 

Svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski 
sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih 
korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti. 

Računi proračunskih korisnika koji nisu zatvoreni, zatvarat će se postupno kada za to 
budu  ispunjeni tehnički i drugi potrebni uvjeti za pojedinog proračunskog korisnika.“ 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama 
Grada Rijeke”. 
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Objavljeno u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 12/15 
 
Na temelju članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. 
studenoga 2015. godine, donijelo je 

ODLUKU 
 o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
Članak 1.  

 
Ovom se odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih 

korisnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji se temelji na jedinstvenom 
računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje 
ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje  poslovanja  preko jedinstvenog računa Riznice Grada 
Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica). 

Članak 2. 
 

Uspostava sustava Riznice provodit će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije 
poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Grada Rijeke. 

 
Članak 3. 

 
U prvoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da svi proračunski korisnici Grada 

Rijeke zadržavaju svoje račune i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve 
obveze koje se financiraju iz tih prihoda.  

Grad Rijeka preuzet će plaćanje obveza proračunskih korisnika prema dobavljačima, za 
rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. 

Prva faza uspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2016. godine. 

Članak 4. 
 

U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da se svi prihodi proračuna i 
proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a 
računi proračunskih korisnika se zatvaraju. 

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih 
korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. 
 U drugoj fazi svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-
informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i 
proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti. 
 Planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2017. godine. 
 

Članak 5. 
 
 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeka za donošenje Odluke o sustavu glavne knjige 
Riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa Riznice, kojom se uređuje sustav glavne knjige 
Riznice, prikupljanje i naplata javnih prihoda, kontrola i upravljanje javnim rashodima, funkcioniranje 
jedinstvenog računa Riznice i službeni dokumenti koji prate uspostavu cijelog sustava, kao i ostalih 
provedbenih akata u svrhu potpunog uvođenja sustava Riznice. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 

Rijeke". 
KLASA: 021-05/15-01/91 
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2 
Rijeka, 26. studenoga 2015. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 
 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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Objavljeno u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 13/16 
 
Na temelju članka  60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U  
 o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15) članak 
4. mijenja se i glasi: 

"U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i 
proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa. 

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih 
korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. 
 Svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav 
Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz 
zadržavanje pravne osobnosti. 

Računi mjesnih odbora zatvorit će se s danom 1. siječnja 2017. godine, a računi ostalih 
proračunskih korisnika zatvarat će se postupno tijekom 2017. godine, ovisno o ispunjenju tehničkih i 
drugih pretpostavki za pojedine proračunske korisnike. 

Druga faza uspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2017. godine, a planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2018. godine." 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 

Rijeke". 
 
KLASA: 021-05/16-01/91 
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2 
Rijeka, 29. studenoga 2016. 
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 
 
 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

 
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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Objavljeno u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 2/17 
 
Na temelju članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U  

o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15 i 
13/16) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

"U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i 
proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa, 
osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. 
Zajca Rijeka i Psihijatrijske bolnice Lopača, koji će se uplaćivati i izvršavati preko njihovih računa."  

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 

Rijeke". 
 
KLASA: 021-05/17-01/10 
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2 
Rijeka, 9. ožujka 2017. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 
 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

 
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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Objavljeno u "Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 11/17 

 
 
 

Na temelju članka  60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada 
Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15, 13/16 i 

2/17) članak 4. mijenja se i glasi: 
"U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i 

proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa, 
osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za 
društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji će se uplaćivati  i izvršavati preko njihovih računa 
do potpunog ispunjenja tehničkih i drugih potrebnih uvjeta za poslovanje u sustavu Riznice. 

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih 
korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. 

Svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav 
Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz 
zadržavanje pravne osobnosti. 

Računi proračunskih korisnika koji nisu zatvoreni, zatvarat će se postupno kada za to budu  
ispunjeni tehnički i drugi potrebni uvjeti za pojedinog proračunskog korisnika." 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 

2018. godine.  
 
KLASA: 021-05/17-01/127 
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2 
Rijeka, 21. prosinca 2017. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 
 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Tihomir Čordašev, v.r. 

 


