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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
            GRADONAČELNIK 
KLASA: 023-01/18-04/159 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1 
Rijeka, 13.11.2018. 
 
 
 

 
 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 

11/18 – pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

usvajanje Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI 
d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela. 
 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni 

tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela, Verenu Lelas Turak, v.d. pročelnika Ureda 

Grada i Antu Mađerića, zamjenika pročelnice Odjela gradske uprave za financije. 

 
 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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O b r a z l o ž e nj e 

Prijedloga odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI d.o.o. za 
korištenje prava prvokupa poslovnih udjela  

 
 Grad Rijeka suvlasnik je trgovačkog društva KANAL RI d.o.o. Rijeka, Trg Riječke 
rezolucije 3, OIB: 26219089758 (u daljnjem tekstu: KANAL RI) s temeljnim ulogom u kapitalu 
ovog trgovačkog društva u iznosu od 2.968.000,00 kuna, odnosno 28,45% udjela. 
 KANAL RI osnovan je 1998. godine i regionalna je televizija, odnosno televizijska 
kuća sa koncesijom za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području 
digitalne regije D, koja obuhvaća Primorsko-goransku, Istarsku i dio Ličko-senjske županije. 
   Prava i obveze iz Ugovora o koncesiji započela su 6. listopada 2012. godine i 
završavaju 6. listopada 2024. godine. 
 Gradu Rijeci, kao jednom od osnivača-članova društva, obratio se dopisom od 7. 
kolovoza 2018. godine, direktor KANALA RI sa zamolbom „u svezi prijenosa poslovnog 
udjela-prodaja, osnivača TRANSADRIA d.d. u stečaju, uz naknadu od 150.000,00 kuna i 
TRANS RI d.o.o uz naknadu od 37.500,00 kuna, sukladno članku 20. Društvenog ugovora o 
osnivanju Kanala Ri d.o.o. Rijeka po kojem članovi društva imaju pravo prvokupa udjela ili 
dijela udjela.“ 
 Uz navedeni dopis direktor KANALA RI dostavio je i ponudu stečajnog upravitelja 
TRANSADRIA d.d. u stečaju od 19. lipnja 2018. godine kao i ponudu člana uprave TRANS 
RI d.o.o. od 19. lipnja 2018. godine.  
 Stečajni upravitelj TRANSADRIA d.d. u stečaju u stečaju navodi da Društvo raspolaže 
poslovnim udjelom u KANALU RI u visini od 1,44% temeljnog kapitala tj. 150.000,00 kuna. 
Sukladno važećem Društvenom ugovoru o osnivanju KANALA RI nudi se ostalim članovima 
društva mogućnost prijenosa opisanog poslovnog udjela uz naknadu od 150.000,00 kuna. 
 Uprava TRANS RI d.o.o. navodi da Društvo raspolaže poslovnim udjelom u KANALU 
RI u visini od 0,36% temeljnog kapitala tj. 37.500,00 kuna. Sukladno važećem Društvenom 
ugovoru o osnivanju KANALA RI nudi se ostalim članovima društva mogućnost prijenosa 
opisanog poslovnog udjela uz naknadu od 37.500,00 kuna. 
 Prema odredbi članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju KANAL RI d.o.o. članovi 
društva imaju pravo prvokupa udjela ili dijela udjela, kojim član namjerava raspolagati, 
srazmjerno visini svojih udjela u trenutku otkupa ponuđenog udjela. 
 Razmatrajući dostavljene ponude, Grad Rijeka je utvrdio kako u ovom trenutku nema 
potrebu za daljnjim povećanjem udjela u KANALU RI. Naime, ocijenjeno je kako KANAL RI 
nije društvo od strateškog interesa za poslovanje Grada Rijeke koji već ima najveći 
pojedinačni temeljni ulog (28,45%). 
 Ponuđena cijena za kupnju poslovnih udjela Gradu Rijeci nije prihvatljiva. Naime, 
ponuđena je kupoprodajna cijena koja predstavlja nominalni iznos visine uloga svakog od 
ponuditelja. Niti jedan od ponuditelja nije podmirio svoja dugovanja prema KANALU RI, a što 
su bili u obvezi s osnove pokrića gubitka za 2010. i 2011. godinu. Dug TRANSADRIE d.d. u 
stečaju prema  KANALU RI iznosi 48.354,17 kuna, dok dug TRANS RI d.o.o. prema 
KANALU RI iznosi 5.114,11 kuna.  
 Ukoliko bi Grad Rijeka iskoristio svoje pravo prvokupa poslovnog udjela na sebe bi 
preuzeo i dugovanja pravnih subjekata od kojih stječe uvjete. Treba ukazati i na činjenicu da 
Grad Rijeka prema društvu TRANSADRIA d.d. u stečaju ima potraživanja u ukupnom iznosu 
od 1.457.144,48 kn, od kojeg iznosa je prijavljeno i priznato u stečajnom postupku 
1.456.869,48 kn. U poslovnim knjigama Grada Rijeke nema evidentiranih potraživanja prema 
TRANS RI d.o.o.  
 U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu nisu niti predviđena sredstva za otkup 
poslovnih udjela u KANALU RI pa bi korištenje prava prvokupa poslovnog udjela i stjecanje 
istog predstavljalo dodatni, neplanirani proračunski rashod. 
 Člankom 46. Statuta Grada Rijeke propisano je da Gradsko vijeće Grada Rijeke 
odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Rijeke u 
trgovačkim društvima kojih je Grad Rijeka osnivač. 
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PRIJEDLOG ODLUKE  

 
 Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 
11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici_______________ 2018. 
godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i TRANS RI d.o.o. 

za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela 
 

Članak 1. 
 

 Odbija se ponuda trgovačkog društva TRANSADRIA d.d. u stečaju, člana trgovačkog 
društva Kanal Ri d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje TV programa, za kupoprodaju 
njegovog poslovnog udjela u trgovačkom društvu, ukupnog nominalnog iznosa od 
150,000,00 kuna, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 150.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 

 Odbija se ponuda trgovačkog društva TRANS RI d.o.o., člana trgovačkog društva 
Kanal Ri d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje TV programa, za kupoprodaju njegovog 
poslovnog udjela u trgovačkom društvu, ukupnog nominalnog iznosa od 37.500,00 kuna, po 
kupoprodajnoj cijeni od 37.500,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 
 
 


