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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-62
Rijeka, 28. 12. 2020.

Gradonačelnik je 28. prosinca 2020. 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 2020. 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 2020. godinu 
("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem,
n/r dr.sc. Srđana Škunce, Gabrijele Kiš Jerčinović,
Jasmine Pavličić
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak i Barbare Gaćine
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MATERIJAL
GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Rijeke za 2020. godinu

Izradila: 
Jasmina Pavličić, dipl.oec.
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Gabrijela Kiš Jerčinović, d.i.a.   

                                                                                                         Pročelnik:

                                                                                       Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

#potpis#



Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke KLASE:023-01/20-04/122-72 
URBROJA:2170/01-15-00-20-43 sklopljena je Nagodba s Parkovima plus d.o.o. Rijeka, Mihačeva 
Draga bb  21.12.2020. 

Nagodbu je bilo potrebno sklopiti iz razloga što je donesena Presuda Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske posl.broj: Usž-128/18-5 od 11. rujna 2020. godine temeljem koje je  
Rješenj Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne 
poslove KLASA: UP/I-943-04/06-01/117, URBROJ:2170-04-02/4-13-67 od 28. svibnja 2013. 
godine postalo pravomoćno, i prema kojoj je Grad Rijeka u obvezi platiti troškove pravnog 
zastupanja u iznosu od 714.905,98 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana 
28.05.2013. godine do isplate. 

Prema navedenoj Nagodbi Grad Rijeka će Parkovima plus d.o.o. Rijeka, platiti zakonsku 
zateznu kamatu na trošak pravnog zastupanja prema obračunu kamata Grada Rijeke po stopi 
određenoj uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od 
godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi 
tekućem polugodištu za tri postotna poena, a koja na trošak pravnog zastupanja u upravnom 
postupku u iznosu od 714.905,98 kuna,  na dan 31.12.2020. godine iznosi 460.377,66 kuna, 
najkasnije do 31.12.2020. godine.

Grad Rijeka je sklopio i nagodbu s odvjetnikom Florijanom Matićem kojom je utvrđen način 
i rok plaćanja troškova pravnog zastupanja u iznosu od 714.905,98 kn.

S obzirom na to da navedena sredstva za isplatu zakonske zatezne kamate na parnični 
trošak u iznosu od 460.377,66 kn nisu osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, 
sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe Grada Rijeke za 2020. godinu.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) u članku 8. utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva 
proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koja će se koristiti za namjene 
sukladno Zakonu o proračunu, a o korištenju odlučuje Gradonačelnik te se sredstva ne mogu 
koristiti za pozajmljivanje.  Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 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. 

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 2020. 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 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20).



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je ________ 2020. godine, sljedeću

ODLUKU
o korištenju sredstava Proračunske zalihe
u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu

1.  Odobrava se isplata iznosa od 460.377,66 kuna, za podmirenje troškova zakonske 
zatezne kamate na trošak pravnog zastupanja sukladno Nagodbi između Grada Rijeke i Parkova 
plus d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva Draga 41.

3. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu, u korist računa Parkova plus d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva Draga 41, 
Rijeka, IBAN: HR9523400091100132361, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d..

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka, ______
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