REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-04/165-35
URBROJ: 2170/01-15-00-18-50
Rijeka, 5. 12. 2018.

Gradonačelnik je 5. prosinca 2018. godine donio sljedeći
zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA
plus d.o.o., u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke
na razmatranje i usvajanje.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#

Dostaviti:
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić
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Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske 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 stjecanju poslovnog udjela u
trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.
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 i Irenu
Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje
KLASA: 363-02/18-04/57
URBROJ: 2170/01-02-10-18-1
Rijeka, dana 5. prosinca 2018. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
na razmatranje i utvrđivanje

PREDMET:

Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA
plus d.o.o.

Materijal izradili:
Maja Malnar - Grad Rijeka,
Jagoda Tomašić - POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Direktor:
RIJEKA plus d.o.o.
Željko Smojver
Pročelnik:
Irena Miličević
#potpis#

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209374, Fax. 373522

www. rijeka.hr
E-mail: komun-sustav@rijeka.hr

Obrazloženje
Prijedloga odluke o stjecanju poslovnog udjela
u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” broj 68/18 - dalje u tekstu: Zakon). Zakonom se uređuju načela komunalnog gospodarstva,
obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture,
plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga
pitanja važna za komunalno gospodarstvo.
Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim
korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne
samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti) i to:
1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,
2. usluge javnih tržnica na malo,
3. usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
4. komunalni linijski prijevoz putnika,
5. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Prema odredbi članka 34. Zakona, trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti na temelju
odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave. Odredbom članka 35. Zakona propisano je da se obavljanje komunalnih
djelatnosti može povjeriti trgovačkom društvu u kojem jedinica lokalne samouprave ima sve udjele.
Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke
donijelo dana 29. studenoga 2018. godine, među ostalim, obavljanje uslužnih komunalnih
djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama i usluge javnih
tržnica na malo povjerene su trgovačkom društvu RIJEKA plus, Rijeka, Školjić 15, OIB:
83938812619 (u daljnjem tekstu: RIJEKA plus d.o.o.).
Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Rijeka, Školjić 15. OIB: 50327992893 (u daljnjem
tekstu: Poslovni sustavi d.o.o.) imatelj je jednog poslovnog udjela u TD RIJEKA plus d.o.o.
nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1, a
predstavlja 0,10% temeljnog kapitala, a koji je plaćen u cijelosti u novcu. Imatelj preostalog udjela
u RIJEKA plus d.o.o. je Grad Rijeka, nominalni iznos toga udjela je 20.862.500,00 kuna, a isti
sudjeluje u temeljnom kapitalu društva sa 99,90%.
U suglasju sa odredbama Zakona, Poslovni sustavi d.o.o. uputilo je prijedlog Gradu Rijeci za
prijenos poslovnog udjela kojeg predmetno društvo ima u RIJEKA plus d.o.o., uz naknadu. Iznos
naknade određen je u visini od 34.627,34 kuna, a isti predstavlja 0,10 % iznosa pozicije Kapitala i
rezervi društva RIJEKA plus d.o.o. na dan 30. rujna 2018. godine. Procjena vrijednosti toga
poslovnog udjela za potrebe prijenosa izvršena je primjenom statičke metode, temeljem podataka
iz bruto bilance RIJEKA plus d.o.o. na dan 30. rujna 2018. godine.
Ovim materijalom predlaže se prihvatiti prijedlog Poslovnih sustava d.o.o. upućen Gradu Rijeci za
prijenos poslovnog udjela kojeg je imatelj u društvu RIJEKA plus d.o.o., sve sukladno prethodno
navedenim odredbama Zakona i procijenjenoj vrijednosti poslovnoga udjela koji će se prenijeti na
Grad Rijeku.
Poslovni sustavi d.o.o. je u pogledu prijenosa poslovnog udjela koje to društvo ima u RIJEKA plus
d.o.o. donijelo odgovarajuće odluke i to: na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 23.
studenoga 2018. godine donesena je odluka o prihvaćanju informacije o tijeku aktivnosti na prodaji
poslovnih udjela koje Poslovni sustavi d.o.o. imaju u RIJEKA plus, a na sjednici Skupštine toga
društva održanoj dana 5. prosinca 2018. godine donesena je odluka kojom je prihvaćeno sklapanje
ugovora o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u RIJEKA plus od strane Grada Rijeke.

Na temelju predložene odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke i Skupštine POSLOVNI SUSTAVI
d.o.o., Grad Rijeka i POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. sklopit će Ugovor o prijenosu i preuzimanju
poslovnog udjela u RIJEKA plus d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor mora biti sklopljen u obliku
javnobilježničkog akta. Na temelju sklopljenog Ugovora, provest će se prijenos udjela u Knjizi
poslovnih udjela RIJEKA plus d.o.o. te provesti odgovarajući postupak na Registru Trgovačkog
suda u Rijeci.
Ugovorom će ugovorne strane (Poslovni sustavi d.o.o. kao Prenositelj i Grad Rijeka kao Stjecatelj
jednog poslovnog udjela) utvrditi da je Prenositelj imatelj jednog poslovnog udjela nominalnog
iznosa od 20.000,00 kuna, a koji se u Knjizi poslovnih udjela društva RIJEKA plus d.o.o. vodi pod
rednim brojem 1. Nadalje, utvrdit će se da će Prenositelj prenijeti Stjecatelju navedeni poslovni
udjel uz naknadu od 34.627,34 kuna, a kao zadnji dan za plaćanje naknade za prijenos poslovnog
udjela utvrđuje se 31. prosinac 2018. godine.
Utvrđuje se da će nakon izvršenog prijenosa predmetnog udjela, Grad Rijeka biti imatelj dva
poslovna udjela i to: 1. poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 20.00,00 kuna koji se u Knjizi
poslovnih udjela RIJEKA plus d.o.o. vodi pod rednim 1 i poslovnog udjela u nominalnom iznosu od
20.862.500,00 kuna koji se u Knjizi poslovnih udjela RIJEKA plus d.o.o. vodi pod rednim brojem 2 i
to čini 100% svih udjela u RIJEKA plus d.o.o.
Poslovni udjel koji se prenosi nije opterećen nikakvim teretima niti na istom postoje drugi
ovlaštenici, a Grad Rijeka će s danom sklapanja Ugovora kao Stjecatelj stupiti u pravni položaj
Prenositelja na prenesenom poslovnom udjelu te dobiti ovlaštenje da izvrši prijenos poslovnog
udjela u Knjizi poslovnih udjela RIJEKA plus d.o.o. sa imena Prenositelja na ime Stjecatelja bez
ikakve njegove daljnje suglasnosti ili privole. Također, suglasno se utvrđuje da između Prenositelja
i Stjecatelja nema očitog nesrazmjera u njihovim pravima i obvezama u trenutku sklapanja
Ugovora.
Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu
RIJEKA plus d.o.o., u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

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 11/18pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______________, donijelo je

ODLUKU
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.

Članak 1.
Grad Rijeka stječe poslovni udjel u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Školjić 15,
OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: RIJEKA plus) u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna, koji
se u Knjizi poslovnih udjela RIJEKA plus vodi pod rednim brojem 1 i predstavlja 0,10% temeljnog
kapitala RIJEKA plus, a čiji je imatelj trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka,
Školjić 15, OIB: 50327992893 (u daljnjem tekstu: Poslovni sustavi d.o.o.).
Članak 2.
Za stjecanje poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke Grad Rijeka će Poslovnim
sustavima d.o.o. platiti naknadu u iznosu od 34.627,34 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji te za sklapanje
odgovarajućeg ugovora sa Poslovnim sustavima d.o.o., u svrhu provedbe ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Grada Rijeke“.

