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Gradonačelnik je 7. prosinca 2020. godine donio sljedeći
zaključak
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 gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković, Jasne Kalanj, dr.sc. Kristine Dankić
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Barbare Gaćine
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Obrazloženje prijedloga Odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu
Tijekom recentnog tzv. drugog vala pandemije virusa COVID – 19, Grad Rijeka
zaprimio je zamolbu Kliničkog bolničkog centra Rijeka za hitnom pomoći u nabavci monitora
za kontinuirano praćenje vitalnih funkcija bolesnika nužno potrebnih za rad s najtežim
COVID-bolesnicima, čiji je broj evidentno u porastu. Radi se o nabavci monitora iz serije
Mindray uMEC koji omogućavaju kontinuirano praćenje vitalnih funkcija bolesnika,
specifičnije, respiracijskih pokreta, saturacije kisikom, temperature, arterijskoga tlaka i drugih
parametara koji se prate višekanalnim EKG-om. Riječ je o sofisticiranoj opremi koja će i
nakon jenjavanja pandemije biti u funkciji liječenja oboljelih na Klinici za anesteziologiju i
intenzivno liječenje, te tako dugoročno ostati dostupna potrebitim građanima Rijeke i svim
drugim korisnicima zdravstvenih usluga KBC-a Rijeka.
U Gradu Rijeci postoji visoka svjesnost o ozbiljnosti trenutne epidemiološke situacije,
kao i svim izazovima s kojima se posljedično suočava zdravstveni sustav. Stoga, Grad
Rijeka s velikom spremnošću pruža materijalnu podršku KBC-u Rijeka za nabavku navedene
opreme u iznosu od 200.000,00 kuna, kao izraz podrške zdravstvenim djelatnicima
izloženima iznimnim naporima tijekom pružanja zdravstvene zaštite oboljelima od COVIDA19 i na dobrobit građana na bolničkom liječenju zbog te bolesti. U ovim izazovnim
vremenima samo se zajedničkim snagama i bezrezervnom suradnjom lokalne zajednice i
zdravstvenog sustava možemo optimalno nositi s izazovnom zdravstvenom situacijom kojoj
svjedočimo.
S obzirom 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), 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 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 200.000,00 kuna Kliničkom bolničkom centru Rijeka
za nabavu monitora za kontinuirano praćenje vitalnih funkcija bolesnika.
2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe
Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, a u korist računa Državni proračun,
IBAN:1210010051863000160.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke.
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