
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/18-16 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-32 
Rijeka, 26. 2. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 26. veljače 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Trgovačkom društvu ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle, Punčenjak 8, OIB:60969242891, 
odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, s pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav Grada Rijeke, te Zapisniku o usklađenju duga od 07. veljače 2018. godine, u 
ukupnom iznosu 31.643,35 od kn, u 6 (šest) uzastopnih, mjesečnih obroka prema otplatnom planu 
koji će biti sastavni dio Upravnog ugovora. 
 2. Prihvaća se bjanko zadužnica Posl.br.OV-537/2018. od 07. veljače 2018. godine, koja 
sadrži izjavu jamca  platca, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne 
naknade s pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog zaključka koje je priložio dužnik. 
 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Mirjane Duda, 
Anite Kosić, mr.sc. Sandre Dujmović 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 
KLASA: 363-01/18-04/28 
URBROJ: 2170/01-02-20-18-1 
 
Rijeka, 21.02.2018. 
   
 
 
  MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA 
                                                                ZA DONOŠENJE  
              
              
 
Predmet: - Obročno plaćanje duga komunalne naknade, 
                 sklapanje Upravnog ugovora 
                  GRAD RIJEKA i TD ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle, OIB: 60969242891 
                    
 
MATERIJAL IZRADILE: 
Mirjana Duda  
Anita Kosić 
Sandra Dujmović  
   
VODITELJ - RAVNATELJ:                                                                
Željko Vitas                                                                                     
        
                                               Pročelnik: 
 
                                                                                                Irena Miličević 
 
 

#potpis# 
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka 
 

Dana 29. siječnja 2018. godine trgovačko društvo ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle, Punčenjak 8 OIB: 
60969242891 podnijelo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke prijedlog za 
obročnu otplatu duga s osnove komunalne naknade sklapanjem upravnog ugovora, za studeni 
2016. i za razdoblje od siječnja 2017. do  svibnja 2017. godine, u 6 mjesečnih obroka. 
Kao razlog nemogućnosti plaćanja dužnog iznosa komunalne naknade navode se financijske 
poteškoće u poslovanju društva.  
Temeljem prijedloga za sklapanje upravnog ugovora u kojem bi se odredila obročna otplata 
predmetnog dugovanja, zakonska zastupnica dužnika društva ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle  
pozvana je u službene prostorije Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav, radi usklađivanja duga 
komunalne naknade, sve u skladu s člankom s člankom 102. Općeg poreznog zakona („Narodne 
novine“ br. 115/16), o čemu je dana 07. veljače 2018. godine sastavljen zapisnik.  
Tom je prilikom utvrđeno da trgovačko društvo ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle na dan podnošenja 
prijedloga za sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, 29. 
siječnja 2018. godine duguje Gradu Rijeci iznos od ukupno 31.643,35  kn, od čega 29.556,67 kn 
glavnice, za studeni 2016. i za razdoblje od siječnja 2017. do  svibnja 2017. godine, zatezne 
kamate obračunate od dana njihova dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno plaćanje 
duga 29. siječnja 2018. godine u iznosu od 1.886,68 kn i troškove ovrhe u iznosu od 200,00 kn. 
Nastavno, dana 07. veljače 2018. godine analizirani su podaci iz prijedloga dužnika, kao i iz 
zapisnika o usklađenju duga s osnova komunalne naknade, o čemu je sastavljen zapisnik. Tako je 
utvrđeno da dužnik ima uglavnom podmirene obveze komunalne naknade koje nisu dio prijedloga 
za sklapanje upravnog ugovora, da ne vodi sudske sporove koji su od utjecaja na preuzimanje 
buduće obveze iz upravnih ugovora, te da njegov račun nije blokiran, niti od strane Grada Rijeke, 
niti od strane drugih vjerovnika. Nadalje je utvrđeno da je dužnik i u trenutku podnošenja prijedloga 
za obročno plaćanje predmetnih dugovanja zaključenjem upravnog ugovora, i u trenutku 
usklađenja duga imao nepodmirena dugovanja prema drugim vjerovnicima. Međutim, tako 
utvrđeno činjenično stanje nije od utjecaja na preuzimanje buduće obveze iz upravnog ugovora, te 
se s trgovačkim društvom ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle može zaključiti upravni ugovor budući da 
isti udovoljavaju uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom, odnosno budući da ne postoje 
ograničenja propisana člankom 101. Općeg poreznog zakona, dok je stručna služba Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ocijenila da je dužnik komunalne naknade, 
društvo ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle učinio vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta upravnog 
ugovora. 
Napominje se da je dužnik u spis predmeta dana 07. veljače 2018. godine priložio odgovarajuće 
sredstvo osiguranja radi naplate predmetnog dugovanja, a to je bjanko zadužnica Posl.br.OV- 
537/2018. od 07. veljače 2018. godine, koja sadrži izjavu jamca platca ovjerenu od javnog 
bilježnika sukladno Ovršnom zakonu, izdana na iznos do 50.000,00 kuna i koja pokriva ukupan 
iznos duga komunalne naknade koji je predmetom obročnog plaćanja.  
Ujedno, dužnik je u spise predmeta dostavio potvrde Financijske agencije u Rijeci da računi 
dužnika i jamca platca nisu u blokadi. 
Slijedom naprijed izloženog, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti temeljem odredbe  čl. 101. Općeg poreznog zakona ocjenjuje da 
je trgovačko društvo ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle ispunilo zakonom propisane uvjete i da je 
Prijedlog tog društva za sklapanje Upravnog ugovora osnovan, te se predlaže donijeti slijedeći: 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

1.Trgovačkom društvu ADRENALIN&Co d.o.o. Čavle, Punčenjak 8, OIB:60969242891, 
odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, s pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, te Zapisniku o usklađenju duga od 07. veljače 
2018. godine, u ukupnom iznosu 31.643,35 od kn, u 6 (šest) uzastopnih, mjesečnih obroka 
prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog ugovora. 
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2. Prihvaća se bjanko zadužnica Posl.br.OV-537/2018. od 07. veljače 2018. godine, koja 
sadrži izjavu jamca  platca, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa 
komunalne naknade s pripadajućim kamatama iz točke 1.  ovog Zaključka koje je priložio 
dužnik. 
 
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za cjelovitu provedbu ovoga 
Zaključka. 
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