
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/155-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-77
Rijeka, 6. 12. 2019.

Gradonačelnik je 6. prosinca 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 
za 2019. godinu u predloženom tekstu.

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

3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovog zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. 
godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19 i 18/19).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
                  socijalnu skrb
KLASA: 500-02/19-02/60
URBROJ: 2170/01-05-00-19-1
Rijeka, 06.12.2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava
Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

Dana 17. kolovoza 2018. godine dogodio se požar u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. 
Požar je primijećen na bolničkom odjelu drugog kata glavne zgrade. Požar se velikom 
brzinom proširio na gotovo cijeli drugi kat zgrade. Unatoč poduzetim mjerama hitne 
evakuacije te intervencije vatrogasne službe u požaru je smrtno stradao pacijent Š.R.. 
Protupožarna inspekcija je utvrdila da je požar izazvan ljudskim faktorom. 

Nakon navedenog događaja Psihijatrijskoj bolnici Lopača obratila se zakonska 
nasljednica iza smrtno stradalog, kćerka A.R., sa zahtjevom naknade neimovinske štete u 
vidu duševnih bolova zbog smrti roditelja. 

Psihijatrijska bolnica Lopača sklopila je dana 03. prosinca 2019. godine Ugovor o 
nagodbi kojim rješava sve međusobne odnose proizašle iz štetnog događaja. 

Temeljem Ugovora o nagodbi vjerovniku pretrpljene neimovinske štete nastale uslijed 
smrti njegova roditelja ima se isplatiti iznos od 200.000,00 kuna najkasnije do 31. prosinca 
2019. godine. U istom roku potrebno je isplatiti i troškove punomoćniku vjerovnika u iznosu 
od 9.375,00 kuna.  

S obzirom da navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2019. 
godinu, sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2019. godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu („Službene novine 
Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19 i 18/19), člankom 8. stavkom 1. utvrđeno je da su u 
Proračunu planirana sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna 
koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. Zakonom o proračunu („Narodne novine“ 
broj 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste 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. Zakon nadalje propisuje da se sredstva proračunske 
zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih 
nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događa i ostalih nepredvidivih 
nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava 
Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

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 2019. godinu u predloženom tekstu.

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

3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovog zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 16/18, 13/19 i 18/19).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2019. godinu („Službene novine Grada Rijeke broj 16/18, 13/19 i 18/19), Gradonačelnik 
Grada Rijeke donio je ___________2019. godine sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu

1. Temeljem Ugovora o nagodbi sklopljenog dana 03.  prosinca  2019. godine između 
A.R.,  zastupane po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva VUKIĆ I PARTNERI d.o.o. s jedne 
strane i Psihijatrijske bolnice Lopača, Dražice, Lopača 11 zastupane po ovlaštenoj osobi 
ravnatelju Nevenu Ivanoviću odobrava se isplata iznosa od 200.000,00 kuna na ime naknade 
neimovinske štete te iznos od 9.375,00 kuna na ime troškova punomoćnika. 

2. Sredstva u ukupnom iznosu od 209.375,00 kuna isplatit će se na teret Proračunske 
zalihe Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, a u korist računa Odvjetničkog društva 
VUKIĆ I PARTNERI d.o.o. HR 61 2340009 1110100111 (OIB: 01394705384).

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke.

KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka,
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