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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/168-57
URBROJ: 2170/01-15-00-19-54
Rijeka, 23. 12. 2019.

Gradonačelnik je 23. prosinca 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Na temelju odredbe članka 44. stavka 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19, 18/19 i 22/19), 
odobrava se preraspodjela proračunskih sredstava unutar i između proračunskih razdjela, za 
izvršenje rashoda u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu.

2. Nalaže se Odjelu gradske uprave za financije da temeljem zahtjeva odjela gradske 
uprave izvrši potrebne preraspodjele proračunskih sredstava, vodeći računa o visini dozvoljenog 
smanjenja planiranih proračunskih stavki rashoda sukladno odredbama članka 44. Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

3. Sukladno odredbi stavka 5. citiranog članka iz točke 1. ovoga zaključka, Gradonačelnik 
će o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće prilikom podnošenja Godišnjeg izvještaja 
o izvršenju Proračuna Grada Rijeka za 2019. godinu.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića, Dženet Brkarić, 
Maše Galešić
2. pročelnicima odjela gradske uprave, svima
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Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/19-01/51
URBROJ: 2170/01-08-00-19-1
Rijeka, 20.12.2019. godine

GRADONAČELNIKU

PREDMET: Prijedlog zaključka o četvrtoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Grada Rijeke za 2019. godinu

v.d. Pročelnik

Ante Mađerić
                                                                         #potpis#

Ravnatelj:
Dženet Brkarić

Voditelj:
Maša Galešić

Materijal izradila:
Služba za proračun
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Obrazloženje
Prijedloga zaključka o četvrtoj preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Sukladno odredbi članka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu 
(“Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19, 18/19 i 22/19), proračunska sredstva se mogu 
koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu 
Proračuna.

Iznimno od navedenog, odredbom članka 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu, propisano je da Gradonačelnik može, zbog potrebe usklađenja s 
eventualnim promjenama koje nastaju tijekom godine, odobriti preraspodjelu sredstava unutar 
pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika tijela gradske uprave, a putem 
Odjela gradske uprave za financije, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće 
od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Iznimno, preraspodjela sredstava 
može se izvršiti najviše do 15% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje, ako se 
time osigurava povećanje sredstava učešća Grada planiranih u Proračunu za financiranje 
projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Proračunska sredstva se ne mogu preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i 
Računa financiranja.

Obzirom na procjenu izvršenja proračunskih rashoda do kraja godine, moguće je da za 
pojedine namjene na proračunskim stavkama neće biti dostatna planirana sredstva te će biti 
potrebno izvršiti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar i između proračunskih razdjela u 
Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu u skladu s navedenim odredbama članka 44. Odluke o 
izvršavanju Proračuna za 2019. godinu. Obzirom da se s danom 31. prosinca 2019. godine 
zaključuje proračunska godina i da izvršenje pojedinih stavki rashoda Proračuna ne smije biti u 
prekoračenju, predlaže se da Gradonačelnik odobri preraspodjele sredstava unutar Proračuna u 
okviru dozvoljene kvote od 5% za izvršenje planiranih rashoda odnosno iznimno 15% kako je 
prethodno navedeno te da zaduži Odjel gradske uprave za financije da temeljem obrazloženih
zahtjeva odjela gradske uprave, u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna, izvrši 
preraspodjele sredstava unutar proračunskih stavki.

Ovim preraspodjelama proračunskih sredstava ukupan iznos Proračuna Grada Rijeke 
utvrđen Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu neće se 
izmijeniti.

O izvršenim preraspodjelama sredstava izvijestit će se Gradsko vijeće prilikom podnošenja 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

Temeljem navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K L J U ČA K

1. Na temelju odredbe članka 44. stavka 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19, 18/19 i 22/19), 
odobrava se preraspodjela proračunskih sredstava unutar i između proračunskih 
razdjela, za izvršenje rashoda u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu.

2. Nalaže se Odjelu gradske uprave za financije da temeljem zahtjeva odjela gradske 
uprave izvrši potrebne preraspodjele proračunskih sredstava, vodeći računa o visini 
dozvoljenog smanjenja planiranih proračunskih stavki rashoda sukladno odredbama 
članka 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

3. Sukladno odredbi stavka 5. citiranog članka iz točke 1. ovoga zaključka, Gradonačelnik 
će o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće prilikom podnošenja 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeka za 2019. godinu.
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