REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/19-04/106-53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-80
Rijeka, 27. 9. 2019.

Gradonačelnik je 27. rujna 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. D. S. iz Rijeke odobrava se sklapanje Upravnog ugovora radi obročnog plaćanja
komunalnog doprinosa sukladno rješenju, KLASA: UP/I-360-01/18-01/251, URBROJ: 2170/01-0210-18-2-PT od dana 16.11.2018. godine te Izvješću Odjela gradske uprave za financije od
12.04.2019.godine, te zapisniku o usklađenju duga od 05.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od
30.031,64 kuna u 6 (šest) uzastopnih mjesečnih obroka prema otplatnom planu koji će biti sastavni
dio Upravnog ugovora.
2. Prihvaća se bjanko zadužnica s izjavom jamca platca posl.br. Ovr-2419/2019 od
08.04.2019. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalnog doprinosa
iz točke 1. ovog zaključka koje je dužnik priložio uz zahtjev.
3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za
financije za cjelovitu provedbu ovog zaključka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#

Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Zvonka Štimca, Kristine Borgin
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Obrazloženje
D. S. Josipa Voltića 7, iz Rijeke, Rješenjem Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni
sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje, KLASA: UP/I-360-01/18-01/251, URBROJ: 2170/01-0210-18-2-PT od dana 16.11.2018. godine utvrđen je kao obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
za zadržavanje u prostoru slobodnostojeće stambene zgrade na k.č. 1155/1, k.o. Srdoči, razlike
obujma 804,32 m3 u iznosu od 30.031,94 kn uz obvezu da navedeni iznos plati u roku od 15 dana
od dana pravomoćnosti navedenog rješenja u korist proračuna Grada Rijeke.
Navedeno Rješenje Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije
plana, razvoja i gradnje, pravomoćno je od dana 11.01.2019. godine, a dospjelo je na plaćanje
dana 28.01.2019. godine.
Nastavno na navedeno, dana 08.04.2019. godine dužnik D. S. iz Rijeke je predao zahtjev
radi obročne otplate duga po navedenom rješenju. Uz zahtjev isti je priložio ovjerenu bjanko
zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna uz jamca platca koja pokriva cjelokupni dug, oznake Ovr2419/2019. Predmetni zahtjev je nadopunjen naknadno Prijedlogom za sklapanje upravnog
ugovora dana 05.09.2019. godine, obzirom da je dužnik radi posla bio odsutan iz Republike
Hrvatske.
Dužnik ističe kako radi teže financijske situacije u kojoj se trenutačno nalazi nije u
mogućnosti podmiriti navedeno dugovanje u cijelosti, te kako bi mu obročna otplata uvelike
olakšala podmirivanje nastalog duga. U prijedlogu predlaže plaćanje u 24 mjesečna obroka.
Temeljem zahtjeva odnosno prijedloga za sklapanjem upravnog ugovora u kojem bi se
odredila obročna otplata predmetnog dugovanja, D.S.iz Rijeke pozvan je u službene prostorije
Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav, radi usklađivanja predmetnog dugovanja, sve u skladu
s člankom 102. stavkom 1. i 2. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16 i 110/18), o
čemu je sačinjen zapisnik.
U postupku usklađivanja dugovanja dužnik D.S. iz Rijeke dostavio je ovom Odjelu potvrdu FINA-e
od 13.09.2019. godine da nije u blokadi, a što je zakonska pretpostavka da se upravni ugovor
može sklopiti. Nastavno su, analizirani podaci iz prijedloga dužnika, zapisnika o usklađenju
dugovanja od 05.09.2019. godine o čemu je također sačinjen zapisnik (koji se dostavlja u privitku)
na temelju kojega je zaključeno da se s predmetnim dužnikom, s obzirom na visinu duga od
30.031,94 kune glavnice, te 1.170,61 kuna zakonskih zateznih kamata, a sukladno popisu imovine
u vlasništvu dužnika, a posjeduje nekretninu koja je predmet legalizacije manje slobodnostojeće
stambene zgrade na k.č. 1155/1, k.o. Srdoči, može sklopiti upravni ugovor na najviše 6 uzastopnih
mjesečnih obroka, budući da isti udovoljava uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom
odnosno ne postoje ograničenja propisana člankom 101. Općeg poreznog zakona.
Naime, utvrđeno je da predmetni dužnik ima uredno podmirene dospjele obveze koje nisu
dio prijedloga za sklapanje upravnog ugovora, da nema duga prema drugim vjerovnicima u
trenutku podnošenja prijedloga niti u trenutku sastavljanja zapisnika, da ne vodi sudske sporove
koji su od utjecaja na preuzimanje buduće obveze iz upravnog ugovora, da nema podataka da je u
porezno – dužničkom odnosu, da nije u blokadi, te da je priložio odgovarajuće sredstvo osiguranja
radi naplate predmetnog dugovanja odnosno bjanko zadužnice ovjerenu od javnog bilježnika
sukladno Ovršnom zakonu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna koja pokriva ukupan dug,
poslovni broj Ovr-2419/2019.

Slijedom svega navedenog, stručne službe Odjela Gradske uprave za komunalni sustav,
Direkcije plana, razvoja i gradnje, sukladno odredbama članka 101. stavka 5. Općeg poreznog

zakona („Narodne novine“ br. 115/16 i 110/18), ocjenjuju da je D. S. iz Rijeke ispunio zakonom
propisane uvjete i da je njegov Prijedlog osnovan, te se predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da
prihvati ovaj prijedlog i da donese slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. D. S. iz Rijeke, Josipa Voltića 7, odobrava se sklapanje Upravnog ugovora radi obročnog
plaćanja komunalnog doprinosa sukladno rješenju, KLASA: UP/I-360-01/18-01/251,
URBROJ: 2170/01-02-10-18-2-PT od dana 16.11.2018. godine, te Izvješću Odjela gradske
uprave za financije od 12.04.2019.godine, te zapisniku o usklađenju duga od 05.09.2019.
godine, u ukupnom iznosu od 30.031,64 kuna u 6 (šest) uzastopnih mjesečnih obroka
prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog ugovora.
2. Prihvaća se bjanko zadužnica s izjavom jamca platca posl.br. Ovr-2419/2019 od
08.04.2019. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalnog
doprinosa iz točke 1. ovog Zaključka koje je dužnik D. S. priložio uz zahtjev.
3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za
financije za cjelovitu provedbu ovoga Zaključka.

