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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-75
Rijeka, 30. 12. 2020.

Gradonačelnik je 30. 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 2021. godinu.

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. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
i Barbare Gaćine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" 16/20), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 30. 
prosinca 2020. godine sljedeću

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

1.1. Odobrava se isplata iznosa od 200.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Petrinje dana 29. prosinca 2020. godine.

1.2. Sredstva iz točke 1.1. ove Odluke isplatit će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Petrinje, 
IBAN:HR8223900011832800009, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

2.1. Odobrava se isplata iznosa od 100.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Gline dana 29. prosinca 2020. godine. 

2.2. Sredstva iz točke 2.1. ove Odluke isplatit će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Gline, 
IBAN:HR1823900011812100003, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

3.1. Odobrava se isplata iznosa od 100.000,0 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Siska dana 29. prosinca 2020. godine.

3.2. Sredstva iz točke 3.1. ove Odluke isplatiti će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Siska, 
IBAN:HR9724070001500013097, Model:HR68, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

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

KLASA: 023-01/20-04/146-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 30. prosinca 2020.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#



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

           GRAD RIJEKA
                 Ured Grada
KLASA: 021-01/20-08/41
URBROJ: 2170/01-10-00-20-1
Rijeka, 30. 12. 2020.

GRADONAČELNIKU
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava proračunske zalihe

u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu

Izradila:
Vesna Labudović-Maržić

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena LELAS TURAK



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke

Gradovi i mjesta na području Sisačko-moslavačke županije na samom su kraju ove godine 
pogođeni serijom potresa koji su izazvali nezapamćenu štetu i odnijeli i ljudske žrtve. Epicentar 
potresa 28. prosinca 2020. godine bio je u blizini grada Petrinje i u tom potresu je nanesena velika 
šteta gradovima Petrinji, Glini i Sisku te okolnim mjestima. Težinu stradanja dodatno je pojačala 
činjenica da se sve odvija u jeku epidemije bolesti COVID 19.

Dana 29. prosinca 2020. godine dok su spasilačke službe još uvijek otklanjale posljedice 
elementarne nepogode od prethodnog dana Petrinju, Glinu i Sisak zadesio je još jedan potres, sa 
daleko jačim posljedicama. Zabilježena jačina potresa koji se osjetio u 12 sati i 19 minuta iznosila 
je 6,3 po Richteru (hipocentar potresa bio je u dubini od 10 kilometara, s epicentrom udaljenim 9 
km od grada Siska). Potres se mogao osjetiti u cijeloj Hrvatskoj (pa i u samoj Rijeci) ali i susjednim 
državama.

Potres od 29. prosinca 2020. godine potpuno je razorio centar Petrinje, Glinu i dijelove 
Siska te okolna mjesta, izazvavši ogromnu materijalnu štetu, pogibiju najmanje (za sada 
potvrđeno) sedam osoba (najmlađa žrtva je malodobno dijete). Gradovi i mjesta na tom području 
ostala su bez vode i struje. Ovaj dan s pravom se može upisati kao jedan od najtragičnijih dana 
moderne hrvatske povijesti. U gradu Glini više je od 200 obitelji ostalo bez krova nad glavom, 
bolnica u Petrinji u kojoj se liječe i pacijenti oboljeli od COVIDa (pa i oni najteži kojima je potreban 
respirator) je razrušena i pacijenti moraju biti premještani u Zagreb. Stradala je i bolnica u Sisku.

Ovaj tragičan događaj u samo nekoliko je sati ujedinio cijelu Hrvatsku i prema stradalim 
područjima istog je poslijepodneva krenula pomoć u hrani, odjeći, lijekovima i higijenskim 
potrepštinama. Toj humanoj rijeci pridružili su se i građani Rijeke, velikim dijelom već prvih sati 
nakon vijesti o potresu. 

Zastrašujuća je okolnost da su jutros (30. prosinca 2020. godine) potresom poharano 
područje pogodilo još tri nova potresa a u trenutku pisanja ovog materijala tlo i dalje podrhtava.

I Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave, u najkraćem roku reagirat će novčanom 
potporom potresom poharanim područjima.

Tako će se iz sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke isplatiti ukupna 
sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, i to Gradu Petrinji 200.000,00 kuna, Gradu Glini 100.000,00 
kuna i Gradu Sisku 100.000,00 kuna pomoći. Sredstva će biti uplaćena na žiro račune navedenih 
gradova.

Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 16/20) utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva proračunske 
zalihe u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna koja se mogu koristiti samo za zakonom utvrđene 
namjene. 

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. O korištenju sredstava Proračunske 
zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg

z a k l j u č k a

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2021. godinu.

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" 16/20), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 30. 
prosinca 2020. godine sljedeću

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

1.1. Odobrava se isplata iznosa od 200.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Petrinje dana 29. prosinca 2020. godine.

1.2. Sredstva iz točke 1.1. ove Odluke isplatit će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Petrinje, 
IBAN:HR8223900011832800009, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

2.1. Odobrava se isplata iznosa od 100.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Gline dana 29. prosinca 2020. godine. 

2.2. Sredstva iz točke 2.1. ove Odluke isplatit će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Gline, 
IBAN:HR1823900011812100003, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

3.1. Odobrava se isplata iznosa od 100.000,0 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica 
potresa koji je pogodio područje grada Siska dana 29. prosinca 2020. godine.

3.2. Sredstva iz točke 3.1. ove Odluke isplatiti će se na teret proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u korist računa Grada Siska, 
IBAN:HR9724070001500013097, Model:HR68, Poziv na broj:7706-OIB uplatitelja.

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