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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
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Gradonačelnik je 6. prosinca 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 u predloženom tekstu.

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, 13/19 i 18/19).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Jasne Kalanj
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Barbare Gaćina



Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                      www.rijeka.hr
Tel. ++38551209626, Fax. 209629                                                                                                            E-mail: karla.muskovic@rijeka.hr

                                                                                                                                                          E-mail: zdravstvo@rijeka.hr

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

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
                  socijalnu skrb
KLASA: 500-02/19-02/59
URBROJ: 2170/01-05-00-19-1
Rijeka, 06.12.2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog Odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Pripremila:
Jasna Kalanj

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga Odluke o korištenju sredstava
Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Hrvatski Crveni križ uputio je apel javnosti "Donirajte za stradalo stanovništvo 
Albanije!" za pomoć stanovništvu Albanije koje se suočava s tragičnim posljedicama 
razornog potresa. Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uplatit će na račun 
Albanskog Crvenog križa koji od prvoga trenutka brine za evakuirano stanovništvo, te im 
osigurava hranu, vodu, higijenske potrepštine, deke, šatore, psihosocijalnu podršku, a 
pomažu i u pružanju prve pomoći. Usto, timovi Crvenoga križa sudjeluju i u potrazi i 
spašavanju osoba zarobljenih pod ruševinama. U sklopu materijalne pomoći koju Republika 
Hrvatska šalje u Albaniju, Hrvatski Crveni križ poslao je 500 kompleta posteljine, te 2000 
konzervi hrane.

Grad Rijeka uključit će se u akciju za pomoć stanovništvu Albanije, te se predlaže 
donirati iznos od 50.000,00 kuna na račun Hrvatskog Crvenog križa. 

S obzirom da navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 
godinu, sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2019. godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu („Službene novine 
Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19 i 18/19), člankom 8. stavkom 1. utvrđeno je da su u 
Proračunu planirana sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna 
koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. Zakonom o proračunu („Narodne novine“ 
broj 87/08, 136/12, 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 da Gradonačelnik donese sljedeći

z a k lj u č a k

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

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, 13/19 i 18/19).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke broj 16/18, 13/19 i 18/19), 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 za sudjelovanje Grada Rijeke u 
akciji Hrvatskog Crvenog križa "Donirajte za stradalo stanovništvo Albanije!".

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe 
Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, a u korist računa Hrvatskog Crvenog križa, 
IBAN:84 23600001502671545 s pozivom na broj 700.

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

KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka,
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