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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/2-73
URBROJ: 2170/01-15-00-21-29
Rijeka, 13. 1. 2021.

Gradonačelnik je 13. siječnja 2021. 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 2021. 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 2021. 
godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar
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 
2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke broj 16/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. 
siječnja 2021. godine, donio je 

ODLUKU
o korištenju sredstava proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 127.440,00 kuna za organiziranje karantene/izolacije u 
svezi pandemije COVID-19 u Prenoćištu Kantrida. 

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret sredstava proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, a u korist računa 3. MAJ STM d.o.o., 
IBAN:7424020061100392304.

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

KLASA: 023-01/21-04/4-73
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 13. siječnja 2021.

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
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
                  socijalnu skrb
KLASA: 500-02/21-02/15
URBROJ: 2170/01-05-00-21-1
Rijeka, 13.01.2021.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dana 19. lipnja 2020. godine izdao preporuke za 
postupanje kod pojave bolesti gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije 
COVID-19. Jedan od nužnih preduvjeta je da regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i 
jedinice regionalne i lokalne samouprave osiguraju izolaciju za oboljele od COVID-19 čija 
klinička slika ne zahtjeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave 
kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji. 

Sukladno uputama nadležnog zavoda za javno zdravstvo organizirana je 
karantena/samoizolacija osoba/turista sa područja grada Rijeke u Prenoćištu Kantrida.  3. 
MAJ STM d.o.o. koji upravlja sa Prenoćištem Kantrida je u svrhu organiziranja 
karantene/samoizolacije dao na raspolaganje 18 soba (cijeli 8. kat) u Prenoćištu Kantrida na 
razdoblje  počevši od 25. srpnja do 26. studenog 2020. godine.

Zbog porasta broja slučajeva oboljelih od COVID-19 produženo je trajanje 
organizirane karantene/samoizolacije osoba sa područja grada Rijeke do 31. prosinca 2020. 
godine.

S obzirom da zbog COVID-19 i nadalje postoji potreba organizirane 
karantene/samoizolacije osoba sa područja grada Rijeke predlaže se produljenje 
organizirane karantene/samoizolacije osoba sa područja grada  Rijeke do 28. veljače 2021. 
godine.

Troškovi davanja na korištenje 18. soba 8. kata Prenoćišta Kantrida, na razdoblje od  
01. siječnja 2021. godine do 28. veljače 2021. godine ukupno iznose 127.440,00 kuna
(uključujući i PDV).

S obzirom da navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2021. 
godinu, sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2021. godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu („Službene novine 
Grada Rijeke" broj 16/20), člankom 8. stavkom 1. utvrđeno je da su u Proračunu planirana 
sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 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 2021. 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 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke broj 16/20), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je ___________2021. godine sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu

1. Odobrava se isplata iznosa od 127.440,00 kuna za organiziranje 
karantene/izolacije u svezi pandemije COVID-19 u Prenoćištu Kantrida.  

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe 
Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, a u korist računa 3. MAJ STM d.o.o., 
IBAN:7424020061100392304.

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

KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka,
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