
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/83-66 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-32 
Rijeka, 10. 9. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 10. rujna 2020. 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 2020. 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 2020. 
godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20). 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća, 
Vinka Randića, Dunje Majetić Glumac 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Barbare Gaćine 
 



 
 

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. 
rujna 2020. godine donio je 

 
 

 
ODLUKU 

o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu 

 
 

1. Odobrava se isplata iznosa od 240.000,00 kuna za nabavu zaštitnih pamučnih maski za 
potrebe učenika 5. do 8. razreda osnovnih škola te za nastavno, administrativno, tehničko i 
pomoćno osoblje osnovnih škola i predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka. 
 
 2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu, a u korist računa RIO BIZ d.o.o. Rijeka, OIB:21943362099, IBAN: 
HR6824020061100734822, koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d. 
 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
 
 
KLASA: 023-01/20-04/86-66 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 
Rijeka, 10. rujna 2020. 
 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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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

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/20-02/39
URBROJ: 2170/01-09-00-20-1

Rijeka, 10. 9. 2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
         u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu

Izradili:
Vinko Randić
Dunja Majetić Glumac
RAVNATELJ:
Marijan Vundać

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano za rad 
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. kolovoza 2020. godine, u dijelu koji 
se odnosi na organizaciju rada ustanova u vrijeme epidemije, između ostalog, utvrđuje se obveza 
nošenja maski za lice.

Maske su, u pravilu, (mogu se koristiti platnene) obvezne za učenike od 5. razreda osnovne 
škole nadalje, učitelje predmetne nastave/nastavnike te stručne suradnike, ako se radi o ustanovi u 
kojoj je razmak u učionicama između svih osoba manji od 1,5 m. Nadalje su obvezne za učitelje 
ostalih predmeta u razrednoj nastavi, odgojitelje/učenike/nastavnike i sve druge djelatnike škole 
kod prolaska hodnikom i sl. te učitelje predmetne nastave/nastavnike i stručne suradnike i druge 
djelatnike škole u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Prema podacima dostavljenim od Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo u osnovnim 
školama na području grada Rijeke kojima je osnivač Grad Rijeka upisano je 4.412 učenika od 5. do 
8. razreda, a 1.790 osoba je zaposleno kao nastavno, administrativno, tehničko i pomoćno osoblje 
u osnovnim školama i predškolskim ustanovama (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić 
Sušak).

S obzirom na namjeru da se za svakog učenika odnosno djelatnika za kojeg je utvrđena 
obveza nošenja zaštitnih maski osiguraju po dvije pamučne maske, pokrenut je, sukladno 
Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave, žurni postupak izravnim ugovaranjem i to s 
gospodarskim subjektom RIO BIZ d.o.o. Rijeka, budući da je isključivo taj subjekt bio u mogućnosti 
ispuniti uvjete predmeta nabave i u traženom roku s obzirom na početak nastavne godine određen 
za 7. rujna 2020. godine.

Sukladno navedenom, nabavljena je količina od ukupno 12.800 komada pamučnih maski, u 
dvije veličine, dvoslojnih s karakteristikama prema Preporukama za proizvođače maski od tekstila 
namijenjenih za škole HZJZ-a od 26.8.2020., modela koji prati liniju lica i ima mogućnost 
prilagodbe u predjelu nosa, s elastičnim vezicama iza uha te printom logotipa „Grad Rijeka prijatelj 
djece“ na ušivnoj etiketi. Prema ponudi ponuditelja, ukupna vrijednost zaštitne opreme je 
192.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 240.000,00 kuna, uključujući porez na 
dodanu vrijednost.  

S obzirom na to da navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2020.
godinu, sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2020. godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) u članku 8. utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva 
proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna koja će se koristiti za namjene 
sukladno Zakonu o proračunu, a o korištenju odlučuje Gradonačelnik te se sredstva ne mogu 
koristiti za pozajmljivanje. 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. 

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 2020. 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 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je ________ 2020. godine, sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 240.000,00 kuna za nabavu zaštitnih pamučnih maski za 
potrebe učenika 5. do 8. razreda osnovnih škola te za nastavno, administrativno, tehničko i 
pomoćno osoblje osnovnih škola i predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka.

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu, a u korist računa RIO BIZ d.o.o. Rijeka, OIB:21943362099, IBAN: 
HR6824020061100734822, koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka, ______
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