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Rijeka, 4. 02. 2013. 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
N/p predsjednice Vijeća Dorotee Pešić-Bukovac 

 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09 i 11/10) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. 
godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12) podnosim Gradskom vijeću 
Grada Rijeke  
 

IZVJEŠĆE 
o korištenju Proračunske zalihe 

u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za mjesec siječanj 2013. godine 
 
 Odredbom članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) utvrđena 
je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza 
osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske 
zalihe. 
 Proračunska zaliha Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu definirana je u glavi III. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 54/12 – u daljnjem tekstu: Odluka) 
 Sukladno članku 7. Odluke ukupna planirana sredstva proračunske zalihe iznose 
1.500.000,00 kuna i koriste se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske 
zalihe odlučuje Gradonačelnik i tome mjesečno izvješćuje Gradsko vijeće. U nastavku je izvješće o 
korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec siječanj 2013. godine. 

 
1. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 22.siječnja 

2013. godine donesena je Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2013. godinu (KLASA: 023-01/13-04/3-91; URBROJ: 2170/01-15-00-13-1). Tom je 
Odlukom odobrena isplata Osnovnoj školi Gornja Vežica radi namirivanja tražbine tužitelja u 
ukupnom iznosu od 57.840,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dana 
26.kolovoza 2010. godine pa do isplate i parnični trošak u iznosu od 10.289,00 kuna. i to temeljem 
presude Općinskog suda u Rijeci, Posl.broj P-2768/08 od 27.svibnja 2010. godine (koja je 
djelomično preinačena presudom Županijskog suda u Rijeci, Posl.broj: Gž-1014/2011 od 4.srpnja 
2012. godine) u pravnoj stvari mlt. tužitelja D.B. c/a Osnovna škola Gornja Vežice (radi naknade 
štete). 

Prema Odluci sredstva u ukupnom iznosu od 105.715,35 kuna isplaćena su na žiro račun 
Osnovne škole Gornja Vežica dana 31.siječnja 2013. godine. 

 
Prema praksi Vrhovnog suda RH ispušteni su osobni podaci o maloljetnom tužitelju u ovoj 

pravnoj stvari (Pravila o anormizaciji sudskih odluka, Su-748-IV/03-2 od 31.12.2003. godine). 
 
2. Na temelju obrazloženog prijedloga Ureda Grada 28. siječnja 2013. godine donesena je 

Odluka o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu 
(KLASA: 023-01/13-04/5-92; URBROJ: 2170/01-15-00-13-1). Tome je Odlukom odobrena isplata 
sredstava radi namirenja tražbine u iznosu od 132.582,31 kuna temeljem presude Županijskog 
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suda u Dubrovniku od 30. svibnja 2012. godine kojom je preinačena presuda Općinskog suda u 
Rijeci od 28. travnja 2011. godine, posl.broj P-3513/10 u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačka banka 
d.d. c/a Grad Rijeka. radi isplate. Odlukom je odobrena isplata u korist žiro računa tužitelja 
sljedećom dinamikom: iznos od 45.000,00 kuna do 31. siječnja 2013. godine, iznos od 45.000,00 
kuna do 28. veljače 2013. godine i iznos od 42.582,31 kuna do 31. ožujka 2013. godine. 
 Dana 31. siječnja 2013. godine isplaćen je iznos od 45.000,00 kuna. 
 
 Do 31.siječnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 150.715,35 kuna, za buduće isplate na 
teret Proračunske zalihe raspoloživo ostaje 1.349.284,65 kuna. 
 
 

G R A D O N A Č E L N I K 

 
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


PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 


          GRAD RIJEKA


           GRADONAČELNIK


KLASA: 023-01/13-04/11

URBROJ: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 4. 02. 2013.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE

N/p predsjednice Vijeća Dorotee Pešić-Bukovac



Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 24/09 i 11/10) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 


IZVJEŠĆE


o korištenju Proračunske zalihe


u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za mjesec siječanj 2013. godine



Odredbom članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.



Proračunska zaliha Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu definirana je u glavi III. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12 – u daljnjem tekstu: Odluka)


Sukladno članku 7. Odluke ukupna planirana sredstva proračunske zalihe iznose 1.500.000,00 kuna i koriste se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i tome mjesečno izvješćuje Gradsko vijeće. U nastavku je izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec siječanj 2013. godine.


1. Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 22.siječnja 2013. godine donesena je Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu (KLASA: 023-01/13-04/3-91; URBROJ: 2170/01-15-00-13-1). Tom je Odlukom odobrena isplata Osnovnoj školi Gornja Vežica radi namirivanja tražbine tužitelja u ukupnom iznosu od 57.840,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dana 26.kolovoza 2010. godine pa do isplate i parnični trošak u iznosu od 10.289,00 kuna. i to temeljem presude Općinskog suda u Rijeci, Posl.broj P-2768/08 od 27.svibnja 2010. godine (koja je djelomično preinačena presudom Županijskog suda u Rijeci, Posl.broj: Gž-1014/2011 od 4.srpnja 2012. godine) u pravnoj stvari mlt. tužitelja D.B. c/a Osnovna škola Gornja Vežice (radi naknade štete).


Prema Odluci sredstva u ukupnom iznosu od 105.715,35 kuna isplaćena su na žiro račun Osnovne škole Gornja Vežica dana 31.siječnja 2013. godine.


Prema praksi Vrhovnog suda RH ispušteni su osobni podaci o maloljetnom tužitelju u ovoj pravnoj stvari (Pravila o anormizaciji sudskih odluka, Su-748-IV/03-2 od 31.12.2003. godine).

2. Na temelju obrazloženog prijedloga Ureda Grada 28. siječnja 2013. godine donesena je Odluka o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu (KLASA: 023-01/13-04/5-92; URBROJ: 2170/01-15-00-13-1). Tome je Odlukom odobrena isplata sredstava radi namirenja tražbine u iznosu od 132.582,31 kuna temeljem presude Županijskog suda u Dubrovniku od 30. svibnja 2012. godine kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci od 28. travnja 2011. godine, posl.broj P-3513/10 u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačka banka d.d. c/a Grad Rijeka. radi isplate. Odlukom je odobrena isplata u korist žiro računa tužitelja sljedećom dinamikom: iznos od 45.000,00 kuna do 31. siječnja 2013. godine, iznos od 45.000,00 kuna do 28. veljače 2013. godine i iznos od 42.582,31 kuna do 31. ožujka 2013. godine.



Dana 31. siječnja 2013. godine isplaćen je iznos od 45.000,00 kuna.



Do 31.siječnja 2013. godine ukupno je isplaćeno 150.715,35 kuna, za buduće isplate na teret Proračunske zalihe raspoloživo ostaje 1.349.284,65 kuna.




G R A D O N A Č E L N I K



		

		mr.sc. Vojko OBERSNEL






		

		#potpis#
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