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Temeljem članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15), točke 
6. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. 
travnja 2020. („Narodne novine“ broj:41/20) i članka 36. točke 2. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada 
Zadra”, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), 
Gradonačelnik Grada Zadra dana 23. travnja 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU 
o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra

 za 2020. godinu

Članak 1.

Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadar za 2020.godinu uvode se radi:

• Bitno promijenjenih gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19;
• Smanjenih prihoda proračuna Grada Zadra zbog mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć 

gospodarstvu koje obuhvaćaju oslobođenje i odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak;
• Smanjenih prihoda proračuna Grada Zadra zbog mjera Grada Zadra koje obuhvaćaju oslobođenje 

plaćanja;
• Osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom virusa COVID-19;
• Uravnoteženje proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima.

Članak 2.

Ovim mjerama se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Proračunu 
Grada Zadra za 2020. godinu, uključujući i financijske planove proračunskih korisnika. Slijedom navedenog 
potrebno je promijeniti planirane proračunske aktivnosti/projekte u skladu sa novim okolnostima.

        
Članak 3.

Zadužuju se sva gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnici nacionalnih 
manjina, proračunski, izvanproračunski korisnici i drugi korisnici koji su u Posebnom djelu proračuna 
određeni za nositelje sredstava, za provedbu ovih mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava 
predviđenih Proračunom Grada Zadra za 2020. godinu.

     Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovih mjera, korisnici iz članka 3. ove odluke mogu preuzeti samo one 
obveze i izvršavati rashode koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

 
Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke obustaviti će se svi javni pozivi, postupci javne nabave 
i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci 
jednostavne nabave.
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Članak 6.
Iznimno iz članka 5.ove odluke mogu se provoditi postupci javne nabave, kao i postupci jednostavne 

nabave te pokretati novi postupci:

• Radi nabave materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv epidemije virusa COVID-19
• Ako su neophodni za redovito funkcioniranje tijela navedenih u članku 3. ove odluke 
• Ako se nabava provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU ili drugih nacionalnih i 

međunarodnih institucija, a istu nije moguće odgoditi 
• Ako postoji drugi opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije pokretanja postupka 

nabave potrebno dobiti suglasnost gradonačelnika 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke zabranjuje se zapošljavanje te prijam službenika i namještenika 
na neodređeno i određeno vrijeme, bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene u 
gradskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika. 

Iznimno zapošljavanje i prijam službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme te 
sklapanja ugovora o djelu je dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, odnosno ako bi se 
dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova u kojem slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost 
gradonačelnika.

Članak 8.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka za izradu smjernica za 
racionalizaciju poslovanja trgovačkih društva u većinskom vlasništvu Grada Zadra kako bi poslovanje 
prilagodili novonastalim okolnostima.

Članak 9.

Zbog zabrane društvenih okupljanja obustavljaju se isplate i raspored sredstava namijenjenih za 
organiziranje obljetnica i manifestacija.

Za provedbu ovog članka zadužuje se Ured Gradonačelnika.

Članak 10.

Zbog zabrane održavanja kulturnih događanja Odlukom o odgodi izvršenja ugovorenih programa 
javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu obustavlja se isplata sredstava namijenjenih za 
programa javnih potreba u kulturi.

Zbog zabrane održavanja kulturnih događanja Odlukom o odgodi izvršenja ugovorenih programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu obustavlja se isplata sredstava namijenjenih 
za programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Zbog zabrane održavanja sportskih događanja Odlukom o odgodi izvršenja ugovorenih programa 
javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu obustavlja se isplata sredstava namijenjenih za 
programa javnih potreba u sportu.

Za provedbu ovog članka zadužuje se Upravni odjel za kulturu i šport.

Članak 11.

Odlukom o odgađanju primjene Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje programa / projekata 
udruga s područja socijalne skrbi u 2020. godini obustavljaju se isplate sredstava namijenjenih za 
financiranje programa udruga s područja socijalne skrbi.

Iznimno u odnosu na odredbu iz prethodnog stavka, isplata sredstava pojedinim udrugama  moći će 
se vršiti, ali samo kao jedna od mjera zaštite najranjivijih skupina građana kao i za podmirivanje režijskih 
troškova  najranjivijih skupina građana.     

Za provedbu ovog članka zadužuje se Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo. 
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Članak 12.

Pročelnici gradski upravnih odjela odgovorni su za provođenje ovih mjera te za nadziranje provođenje 
mjera kod proračunski korisnika u njihovoj nadležnosti. Dužni su sredstva koristiti  zakonito, namjensko 
i svrhovito, uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja.

Članak 13.

Ako se za vrijeme provođenja ovih mjera Proračun Grada Zadra ne može uravnotežiti, gradonačelnik 
će predložiti izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu. 

Članak 14.

Gradonačelnik Grada Zadra obavijestiti će Gradsko vijeće Grada Zadra o ovoj Odluci.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA:400-01/20-01/11
URBROJ:2198/01-2-20-1
Zadar, 23. travnja 2020.
         GRADONAČELNIK
         Branko Dukić, v.r.
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