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Gradonačelnik je 24. prosinca 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).

4. Ovim zaključkom stavlja se van snage zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke 
(KLASA:023-01/20-04/122-72; URBROJ:2170/01-15-00-20-58) od 23. prosinca 2020. godine.

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
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Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/20-02/50
URBROJ: 2170/01-09-00-20-1

Rijeka, 22.12.2020.

GRADONAČELNIKU
-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#



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

I. Vezano uz epidemiju bolesti uzrokovane koronavirusom, s ciljem prevencije i zaštite zdravlja 
zaposlenika gradske uprave te osoba koje dolaze u poslovne prostorije Grada Rijeke, a sukladno 
odlukama i preporukama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nacionalnog i lokalnih stožera 
civilne zaštite te Uputama Gradonačelnika od 26. listopada 2020., zabranjen je ulazak u prostorije svim 
osobama čija je tjelesna temperatura viša od 37,2 C.

Tim povodom, Grad Rijeka je nabavio tri (3) LCD beskontaktna terminala za mjerenje tjelesne 
temperature s mogućnošću prepoznavanja lica i detekcije nošenja zaštitne maske te četiri (4) 
beskontaktnih digitalnih zidnih termometara, raspoređenih ravnomjerno po upravnim zgradama 
gradske uprave.

Temeljem Ugovora zaključenim s tvrtkom ALARM AUTOMATIKA d.o.o. Dražice 123/C, Rijeka, 
OIB:30532290707, 9. studenog 2020., ukupna cijena za navedenu opremu je 39.737,50 kuna, 
uključujući porez na dodanu vrijednost.

II. Sukladno uputama nadležnog zavoda za javno zdravstvo i nadalje je organizirana 
karantena/samoizlacija osoba/turista sa područja grada Rijeke u Prenoćištu Kantrida  (bivši hotel za 
samce 3. maj – na adresi Bujska 10), do kraja kalendarske 2020. godine.

U svezi s navedenim, Grad Rijeka je dana 14. kolovoza 2020. zaključio Ugovor o pružanju 
usluga tjelesne zaštite s tvrtkom SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6n/2, 
OIB:33679708526, kojim je utvrđena prisutnost jednog zaštitara (čuvara) u objektu prenoćišta 
neprekidno tijekom 24 sata, sa zadatkom sprječavanja ulaska u štićeni prostor neovlaštenim osobama, 
nadzor nad osobama smještenim u izolaciju, zaštite osoba i imovine te poduzimanja potrebnih radnji u 
slučaju eventualnog štetnog događaja. Dodatkom Ugovora od 28. kolovoza 2020. trajanje istog 
produženo je do daljnjega odnosno do prestanka potrebe.

Temeljem Ugovora, prema dostavljenim računima pružatelja usluge, dospjeli iznos troškova za 
pružanje opisanih usluga tjelesne zaštite, za razdoblje od 1.10.2020. do 31.12.2020. godine je ukupno 
43.875,01 kuna, uključujući porez na dodanu vrijednost.  

S obzirom na to da navedena sredstva za obje navedene namjene 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 1.500.000,00 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 39.737,50 kuna, za podmirenje troškova nabave 
opreme za mjerenje tjelesne temperature, u svrhu prevencije i zaštite zdravlja zaposlenika i drugih 
osoba, u vezi epidemije COVID-19.

2.    Odobrava se isplata iznosa od 43.875,01 kuna, za podmirenje troškova pružanja 
usluga tjelesne zaštite u objektu Prenoćište Kantrida, Bujska 10, u kojem je organizirana karantena 
osoba/turista sa područja grada Rijeke.

3. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu, u korist računa ALARM AUTOMATIKA d.o.o. Dražice 123/c, Rijeka, 
IBAN: HR0223600001101208936, koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

4. Sredstva iz točke 2. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu, u korist računa SECURITAS HRVATSKA d.o.o, Oreškovićeva 6n/2, 
Zagreb, IBAN: HR7824020061100074363, koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka, ______
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