
 
Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 

2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je 9. listopada 2017. godine sljedeću 
 
 
 

ODLUKU 
o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
 

1. Temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci Posl. broj P-5391/15 od 31. 
ožujka 2016. godine, rješenja o ispravku presude Posl. broj P-5391/15 od 19. travnja 2016. godine,  
u pravnoj stvari tužitelja J.P. protiv Grada Rijeke, te Sporazuma o obročnoj otplati dugovanja, 
KLASA:620-01/17-04/7, URBROJ:2170/01-07-00-17-1, od 5. listopada 2017. godine, zaključenog 
između Grada Rijeke i J.P. po punomoćniku odvjetniku Milanu Musulinu, odobrava se isplata J.P. 
radi namirenja tražbine u iznosu od 750.000,00 kuna.  

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2017. godinu, a u korist žiro računa odvjetnika Milana Musulina, Rijeka, Agatićeva 
4, OIB:79500655143, punomoćnika J.P., broj IBAN: HR 1223400091147000181. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/78-8 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 9. listopada 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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Odjel gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu 

KLASA: 620-01/17-02/13 
URBROJ: 2170/01-07-00-17-1 
Rijeka, 09. listopada 2017. godine 
 
 
 
 
 
 

M A T E R I J A L 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pročelnica 
 

Vera Begić Blečić univ.iur. 
 
 
     #potpis# 
 
 
 
 
 

Izradio: 
Renato Kostović 



O b r a z l o ž e nj e 
  
Između Grada Rijeke i J.P. vodio se parnični postupak kod Općinskog suda u Rijeci, koji je okončan 
presudom i rješenjem pod poslovnim brojem P-5391/15 od dana 31.03.2016. godine, a koja je 
ispravljena rješenjem pod poslovnim brojem P-5391/15 od dana 19.04.2016. godine i potvrđena 
presudom i rješenjem Županijskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem Gž-1734/16 od dana 
19.01.2017. godine. 
 
Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-5391/15 od dana 
31.03.2016. godine u točki 1. naloženo je Gradu Rijeci da J.P. isplati iznos od 229.600,00 kn s 
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Točkom 3. naloženo je na dalje Gradu Rijeci da J.P.  
naknadi parnični trošak u visini od 211.507,02 kn. Rješenjem Općinskog suda u Rijeci pod 
poslovnim brojem P-5391/15 od dana 31.03.2016. godine naloženo je pak J.P. da Gradu Rijeci 
naknadi parnični trošak u visini od 63.162,96 kn, iz čega proizlazi osnova za prijeboj međusobnih 
potraživanja.. 
 
Dana 5.10.2017. godine između Grada Rijeke i J.P., zastupane po punomoćniku odvjetniku Milanu 
Musulinu, u cilju izbjegavanja ovršnog postupka, potpisan je odgovarajući Sporazum o obročnoj 
otplati dugovanja, KLASA:620-01/17-04/7, URBROJ:2170/01-07-00-17-1, kojim je utvrđeno da 
sveukupno dugovanje Grada Rijeke prema J.P. iznosi 934.642,18 kn, da se isto sastoji od glavnice 
u iznosu od 229.600,00 kn uvećane za zakonske zatezne kamate te parnične troškove u iznosu od 
148.344,06 uvećano za zakonske zatezne kamate, u kojem smislu glavnica iznosi ukupno 
377.944,06 kn, a trošak kamata 556.698,12 kn, vidljivo iz Obračuna kamata koji predstavlja 
sastavni dio Sporazuma.  
 
Na dalje, navedenim Sporazumom sporazumne strane utvrdile su da će Grad Rijeka isplatiti J.P.  
sveukupni iznos od 934.642,18 kn na žiro račun Odvjetnika Milana Musulina, u četiri mjesečne 
rate, s time da prva rata u iznosu od 250.000,00 kn dospijeva dana 15.10.2017., druga rata u 
iznosu od 250.000,00 kn dospijeva dana 15.11.2017., treća rata u iznosu od 250.000,00 kn 
dospijeva dana 15.12.2017., a četvrta rata u iznosu od 184.642,18 kn dospijeva dana 15.01.2018. 
 
Sukladno članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 14/16 i 2/17) predlaže se da Gradonačelnik donese Odluku o korištenju 
sredstava proračunske zalihe za navedenu isplatu, i to za isplatu prvog, drugog i trećeg obroka u 
2017. godini, ukupne visine 750.000,00 kn, sve sukladno odrednicama proračunskog 
zakonodavstva. Isplata preostalog, četvrtog obroka, u visini od 184.642,18 kn, ima se sukladno 
odrednicama proračunskog zakonodavstva realizirati u 2018. godini, o čemu se u 2018. godini ima 
donijeti odgovarajuća odluka. Vrijedi zaključno napomenuti kako se temeljem Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu sredstva Proračunske zalihe koriste za namjene 
sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 87/08, 136/12 i 15/15), 
između ostalog i za nepredviđene rashode tijekom godine, a među ostalim se raspoređuju za 
izvršavanje sudskih odluka i nagodbi. 
 

Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći 
 

z a k lj u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 
2017. godinu u predloženom tekstu. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu Odluke iz točke 1. ovoga 
zaključka. 

3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovoga zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće 
Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 
godinu. 

  
 
 
 
 
 
 



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je _______2017. godine sljedeću 
 
 
 
 
 

ODLUKU 
o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
1. Temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci Posl. broj P-5391/15 od 31. 

ožujka 2016. godine, rješenja o ispravku presude Posl. broj P-5391/15 od 19. travnja 2016. godine,  
u pravnoj stvari tužitelja J.P. protiv Grada Rijeke, te Sporazuma o obročnoj otplati dugovanja, 
KLASA:620-01/17-04/7, URBROJ:2170/01-07-00-17-1, od 5. listopada 2017. godine, zaključenog 
između Grada Rijeke i J.P. po punomoćniku odvjetniku Milanu Musulinu, odobrava se isplata J.P.  
radi namirenja tražbine u iznosu od 750.000,00 kuna.  

2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2017. godinu, a u korist žiro računa odvjetnika Milana Musulina, Rijeka, Agatićeva 
4, OIB:79500655143, punomoćnika J.P., broj IBAN: HR 1223400091147000181. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,  
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