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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
N/p predsjednice Vijeća 

 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09, 11/10 i 5/13) 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  
 

I Z V J E Š Ć E 
o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu 

za mjesec srpanj 2013. godine 
 
 Odredbom članka 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) 
utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, a u članku 57. istog Zakona utvrđena 
je 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 članku 7. citirane Odluke navodi se kako 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 o čemu mjesečno 
izvješćuje Gradsko vijeće.  

U nastavku je izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec srpanj 
2013. godine:  
 

Na temelju obrazloženog prijedloga Odjela za gradsku samoupravu i upravu 
25.srpnja 2013. godine donesena je Odluka o korištenju sredstva Proračunske zalihe u 
Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu (KLASA: 023-01/13-04/65-4; URBROJ: 2170/01-
15-00-13-1) kojom je odobrena isplata iznosa od ukupno 83.038,68 kuna (od čega iznos od 
43.443,68 kuna predstavlja glavnicu, iznos od 16.948,99 kuna zakonske kamate i iznos od 
22.646,01 kuna naknadu parničnog troška). 

Isplata navedenog iznosa odobrena je na temelju pravomoćne presude Općinskog 
suda u Rijeci, Posl.broj P-1956/03, u pravnoj stvari tužitelja M.P. protiv tuženika Grada 
Rijeke, radi naknade štete.  

Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Rijeci, Posl.broj Gž-2222/11-2 od 
2.svibnja 2013. godine, potvrđena je prvostupanjska presuda Općinskog suda u Rijeci 
(Posl.br. P-1956/03), u dijelu glavnog zahtjeva i troškova postupka te zakonskih zateznih 
kamata na glavni zahtjev za razdoblje od presuđenja 2. srpnja 2010. godine do isplate.  

Drugostupanjski je sud djelomično uvažio žalbu Grada Rijeke, kao tuženika te je 
prvostupanjska presuda preinačena u dijelu kojem je odlučeno o zakonskim zateznim 
kamatama na glavnu tražbinu za razdoblje od 8. travnja 2003. do 1. srpnja 2010. godine i u 
tom je dijelu tužbeni zahtjev odbijen. 
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 Postupak radi naknade štete tužitelj je pokrenuo 2003. godine podnošenjem tužbe 
Općinskom sudu u Rijeci. U tužbi je navedeno da je do štete došlo u siječnju 2002. godine, 
uslijed požara dimnjaka na krovu zgrade u Rijeci iznad prvog kata zgrade u kojoj je stanovao 
tužitelj s pravom doživotnog korištenja stana. U postupku je 2008. godine donesena i 
međupresuda kojom je utvrđena suodgovornost tužitelja u omjeru od 30%. 
 S obzirom na to da sredstva koje je Grad morao platiti temeljem pravomoćne presude 
nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu, sredstva su isplaćena iz 
Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2013. godinu.  
 Ukupni iznos sredstava za koje je donesena Odluka o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe, isplaćen je 2.kolovoza 2013. godine i to na način da je iznos glavnice sa 
dosuđenim zateznim kamatama uplaćen u korist računa tužitelja, a iznos dosuđenih 
parničnih troškova isplaćen je u korist odvjetničkog ureda koji je tužitelja zastupao u ovom 
sporu. 
 
 
 

G R A D O N A Č E L N I K 

 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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