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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 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/21-04/14 
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1 
Rijeka, 5. 2. 2021. 
 
 
 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
n/r predsjednika Vijeća 

 
 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 
11/18 -pročišćeni tekst i 2/20) dostavljam Gradskom vijeću Grada Rijeke Izvješće o 
korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za mjesec prosinac 2020. 
godine te za mjesec siječanj 2021. godine. 
 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst i 2/20) za izvjestitelje na sjednici 
Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Karlu Mušković, 
pročelnicu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Jasnu Klarić, višu savjetnicu 
za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem,  mr.sc. Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu te 
Verenu Lelas Turak, pročelnicu Ureda Grada. 
 
 
 
 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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I Z V J E Š Ć E 
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke  

za mjesec prosinac 2020. godine te za mjesec siječanj 2021. godine 
 

 Odredbom članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 
15/15) definirana je proračunska zaliha. Sredstva proračunske zalihe koriste se 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. Sredstva proračunske zalihe koriste se za 
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, 
ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća te za druge 
nepredviđene rashode tijekom godine. 
 

I. Korištenje sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. 
godinu za mjesec prosinac 

 
Proračunska zaliha u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu bila je definirana u 

Glavi III Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 23/19, 11/20 i 17/20 – u daljnjem tekstu: Odluka). Člankom 8. Odluke 
utvrđeno je da su sredstva proračunske zalihe planirana u iznosu od 1.500.000,00 kuna. O 
korištenju sredstva proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Člankom 9. Odluke 
propisano je da Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske 
zalihe. 

 
U mjesecu prosincu 2020. godine Gradonačelnik je donio tri odluke o korištenju 

sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu. 
 
1. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 

skrb Odlukom od 7. prosinca  (KLASA: 023-91/20-04/125-71; URBROJ: 2170/01-15-00-20-1) 
odobrio je isplatu iznosa od 200.000,00 kuna Kliničkom bolničkom centru Rijeka za nabavu 
monitora za kontinuirano praćenje vitalnih funkcija najtežih bolesnika oboljelih od bolesti 
COVID -19. Riječ je o sofisticiranoj opremi koja će i nakon jenjavanja epidemije 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. 

 
2. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela za gradsku samoupravu i upravu 

Odlukom od 24. prosinca 2020. godine (KLASA: 023-01/20-04/122-72; URBROJ; 2170/01-
15-00-20-60) odobrio je isplatu iznosa od 39.737,50 kuna trgovačkom društvu ALARM 
AUTOMATICA d.o.o. za nabavu tri (3) LCD beskontaktna terminala za mjerenje tjelesne 
temperature s mogućnošću prepoznavanja lica i detekcije nošenja zaštitne maske te četiri (4) 
beskontaktna digitalna zidna termometra, raspoređena ravnomjerno po upravnim zgradama 
Grada Rijeke. Sve navedeno nabavljeno je s ciljem prevencije i zaštite zdravlja zaposlenika 
gradske uprave te osoba koje dolaze u prostorije gradske uprave, a sukladno odlukama i 
preporukama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite RH, te uputi 
Gradonačelnika od 26. listopada 2020. godine (zabranjen je ulazak svim osobama čija je 
tjelesna temperatura viša od 37,2 C). 

 
3. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 

ekologiju i gospodarenje zemljištem Odlukom od 28. prosinca 2020. godine (KLASA: 023-
01/20-04/143-72; URBROJ; 2170/01-15-00-20-1) odobrio je isplatu iznosa od 460.377,66 
kuna za podmirenje troškova zakonske zatezne kamate na trošak pravnog zastupanja 
sukladno sklopljenoj Nagodbi između Grada Rijeke i trgovačkog društva Parkovi plus d.o.o. 
iz Rijeke, Mihačeva draga 41. Navedena je Nagodba sklopljena na temelju zaključka 
Gradonačelnika od 21. prosinca 2020. godine, a istu je trebalo sklopiti iz razloga što je 
donesena Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. broj USž-128/18-5 od 
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11. rujna 2020. godine. Temeljem navedene Presude Rješenje Ureda državne uprave u 
Primorsko-goranskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove od 28. svibnja 2013. 
godine postalo je pravomoćno.  

Kako naprijed navedena sredstva nisu bila planirana u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu, sredstva je trebalo osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2020. 
godinu. 
 

II. Korištenje sredstva proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2021. 
godinu za mjesec siječanj 

 
Proračunska zaliha u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu definirana je u Glavi III 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 16/19- u daljnjem tekstu: Odluka). Člankom 8. Odluke utvrđena su planirana 
sredstva proračunske zalihe u iznosu od 2.000.000,00 kuna. O korištenju sredstva 
proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Člankom 9. Odluke propisano je da 
Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe. 

Prema obrazloženom prijedlogu Ureda Grada, a radi žurne pomoći gradovima 
pogođenim razornim potresom, Gradonačelnik je Odlukom od 30. prosinca 2020. godine 
(KLASA: 023-01/20-04/146-72; URBROJ: 2170/01-15-00-20-1) odobrio isplatu od ukupno 
400.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica potresa. Isplata iznosa od 
200.000,00 kuna odobrena je Gradu Petrinji, dok je po 100.000,00 kuna odobreno isplatiti 
Gradu Sisku i Gradu Glini. 

Kako naprijed navedena sredstva nisu bila planirana u Proračunu Grada Rijeke za 
2021. godinu, sredstva je trebalo osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2021. 
godinu. 


