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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/106-53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-35
Rijeka, 16. 9. 2019.

Gradonačelnik je 16. rujna 2019. godine donio sljedeći 

z a k l ju č a k

1. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 
52257627158, za preuzimanje dugovanja po osnovi naknade za korištenje javne površine 
trgovačkog društva GRGA d.o.o., od čega glavnica iznosi 16.439,85 kn, uvećanom za pripadajuće 
zatezne kamate na zakašnjela plaćanja koje će biti obračunate po uplati dugovanja, te se 
odobrava zaključenje Ugovora o preuzimanju dugovanja naknade za korištenje javne površine 
između trgovačkog društava GRGA d.o.o., iz Rijeke, Franca Prešerna 1, OIB: 48020265102, kao 
dužnika, i trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 52257627158, kao 
preuzimatelja duga.

2. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 
52257627158, za obročno plaćanje dugovanja po osnovi korištenja javne površine u iznosu od 
32.163,60 kn, uvećanog za pripadajuće zakonske zatezne kamate u ukupnom iznosu od 3.021,08 
kn, a koje se sastoje od kamata na otvorene stavke, obračunatih na dan 30. rujna 2019. godine, u 
iznosu od 2.465,52 kn i kamata na obročno plaćanje u iznosu od 555,56 kn. 

Po zaključenju Ugovora o preuzimanju dugovanja naknade za korištenje javne površine iz 
točke 1. ovog Zaključka, odobrava se zaključenje Ugovora o obročnom plaćanju dugovanja 
naknade za korištenje javne površine, između GRADA RIJEKE, Korzo 16, Rijeka, OIB: 
54382731928 i trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 52257627158, 
na način kako je to određeno u točki 4. ovog Zaključka.

3. Odobrava se obročna otplata dugovanja iz točke 2. ovog Zaključka, na način usklađen s 
Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/10-04/35-25, URBROJ: 2170/01-15-00-
10-16, od dana 13. travnja 2010. godine dugovanja, prema sljedećem otplatnom planu:
- ukupno 32.163,60 kn, u 6 (šest) jednakih, mjesečnih, uzastopnih obroka, svaki u iznosu od 

5.360,60 kn, 
- ukupno 3.021,08 kn pripadajućih zakonskih zateznih kamata u 6 (šest) jednakih, mjesečnih, 

uzastopnih obroka, svaki u iznosu od 503,51 kn. 
Prvi obrok dospijeva na naplatu dana 30. rujna 2019. godine, a ostali obroci svakog 

posljednjeg dana u mjesecu.
Uvjet zaključenja Ugovora o obročnom plaćanju duga naknade za korištenje javne površine 

je dostava bjanko zadužnice do 50.000,00 kn ovjerene od strane javnog bilježnika.
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, Daria Šimurine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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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

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/19-04/68
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 13.09.2019. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

za donošenje

Predmet:

- Zahtjev za preuzimanje dugovanja naknade za korištenje javne površine

- Zahtjev za obročno plaćanje dugovanja naknade za korištenje javne površine

MATERIJAL IZRADIO:

Dario Šimurina

VODITELJ - RAVNATELJ:

Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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O B R A Z L O Ž E N J E

uz prijedlog Zaključka

Javnu površinu za postavu stalne ugostiteljske terase, na Trgu Jurja Klovića i Ulici Marka Marulića, 

trgovačko društvo GRGA d.o.o., iz Rijeke, Franca Prešerna 1, OIB: 48020265102, koristilo je 

temeljem Ugovora o privremenom korištenju nekretnine za postavu ugostiteljske terase KLASA: 

363-01/18-01/3, URBROJ: 2170/01-02-20-18-2, od dana 8. siječnja 2018. godine, zaključenog 

između Grada Rijeke i trgovačkog društava GRGA d.o.o., u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine 

do 31. prosinca 2018. godine. Navedeni ugovor raskinut je na zahtjev ugovorne strane dana 12. 

travnja 2018. godine. 

Dana 29. travnja 2019. godine Igor Žanko, član uprave trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., 

Rijeka, Ciottina 25, OIB: 52257627158, obratio se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za 

komunalni sustav sa zahtjevom za preuzimanje dospjelog nepodmirenog dugovanja trgovačkog 

društva GRGA d.o.o. prema Gradu Rijeci, nastalog po osnovi naknade za korištenje javne 

površine, od čega glavnica iznosi 16.439,85 kn, a pripadajuće zatezne kamate na zakašnjela 

plaćanja biti će obračunate po uplati dugovanja. Dospjelo dugovanje trgovačkog društva GRGA 

d.o.o. odnosi se na razdoblje od siječnja do travnja 2018. godine.

Javnu površinu za postavu stalne ugostiteljske terase na Trgu Jurja Klovića i sezonske terase u 

Ulici Marka Marulića, trgovačko društvo CUKARIKAFE d.o.o. koristi temeljem Ugovora o 

privremenom korištenju nekretnine za postavu ugostiteljske terase KLASA: 363-01/19-01/58, 

URBROJ: 2170/01-02-20-19-3, od dana 20. veljače 2019. godine, zaključenog između Grada 

Rijeke i trgovačkog društava CUKARIKAFE j.d.o.o., za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. 

prosinca 2019. godine. Trgovačko društvo CUKARIKAFE j.d.o.o. ima dospjelo nepodmireno 

dugovanje prema Gradu Rijeci po osnovi naknade za korištenje javne površine, od čega glavnica 

iznosi 15.723,75 kn. Navedeno dugovanje se odnosi na razdoblje od svibnja do rujna 2019. 

godine.

Dana 29. travnja 2019. godine, uz zahtjev za preuzimanje dospjelog dugovanja trgovačkog društva 

GRGA d.o.o., Igor Žanko, član uprave trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., podnio je i 

zahtjev za obročno plaćanje dospjelog dugovanja koji namjerava preuzeti od trgovačkog društva 

GRGA d.o.o. i dospjelog dugovanja trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o. po osnovi naknade 

za korištenje javne površine u iznosu od 32.163,60 kn. Podnositelj zahtjeva je zatražio podmirenje 

dugovanja u šest obroka, budući da bi plaćanje dugovanja u cijelosti dovelo do financijskih 

poteškoća u poslovanju.

U skladu sa Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/10-04/35-25, URBROJ: 

2170/01-15-00-10-16, od dana 13. travnja 2010. godine, pravo na obročno plaćanje uključuje 

dužnost podmirenja ukupnog iznosa dugovanja naknade za korištenje javne površine u šest (šest) 

jednakih, mjesečnih, uzastopnih obroka, budući da je visina glavnice 32.163,60 kn, uz uvjet 

redovnog podmirenja tekućeg, mjesečnog zaduženja obveze za koju se ugovara obročna otplata i 

uz uvjet izdavanja bjanko zadužnica u korist Grada Rijeke, ovjerenih kod javnog bilježnika, kao 

instrumenta osiguranja obročnog plaćanja. U slučaju prihvaćanja zahtjeva za preuzimanje 

dugovanja i zahtjeva za obročnu otplatu dugovanja naknade za korištenje javne površine dužnika 

u 6 mjesečnih obroka, Grad Rijeka je dužan obračunati zakonske zatezne kamate na iznos 

glavnice utvrđene za svaki mjesec u kojem dospijeva pojedini obrok dužnog iznosa glavnice 

naknade za korištenje javne površine.
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Predlaže se usvajanje zahtjeva trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., za preuzimanje 

dugovanja s osnove naknade za korištenje javne površine od dužnika trgovačkog društva GRGA 

d.o.o. u iznosu od 16.439,85 kn, uvećanom za pripadajuće zatezne kamate na zakašnjela plaćanja 

koje će biti obračunate po uplati dugovanja. 

Također, predlaže se prihvaćanje zahtjeva trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., za obročnu 

otplatu dugovanja naknade za korištenje javne površine u iznosu od 32.163,60 kn, na način da se 

navedeni iznos podmiri u 6 (šest) jednakih, mjesečnih, uzastopnih obroka, svaki u iznosu od 

5.360,60 kn. 

Slijedom navedeno predlaže se i prihvaćanje zahtjeva za obročno plaćanje pripadajućih zateznih 

kamata, koje se sastoje od kamata na otvorene stavke, obračunatih na dan 30. rujna 2019. godine, 

u iznosu od 2.465,52 kn i kamata na obročno plaćanje u iznosu od 555,56 kn, što ukupno iznosi 

3.021,08 kn. Budući da je predloženo obročno plaćanje u 6 (šest) jednakih, mjesečnih, uzastopnih 

obroka, mjesečni iznos obroka pripadajućih zakonskih zateznih kamata iznosi 503,51 kn.
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Slijedom obrazloženog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći:

Z A K L J U Č A K

A

1. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 

52257627158, za preuzimanje dugovanja po osnovi naknade za korištenje javne površine 

trgovačkog društva GRGA d.o.o., od čega glavnica iznosi 16.439,85 kn, uvećanom za 

pripadajuće zatezne kamate na zakašnjela plaćanja koje će biti obračunate po uplati 

dugovanja, te se odobrava zaključenje Ugovora o preuzimanju dugovanja naknade za 

korištenje javne površine između trgovačkog društava GRGA d.o.o., iz Rijeke, Franca 

Prešerna 1, OIB: 48020265102, kao dužnika, i trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., 

Rijeka, Ciottina 25, OIB: 52257627158, kao preuzimatelja duga.

2. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, OIB: 

52257627158, za obročno plaćanje dugovanja po osnovi korištenja javne površine u 

iznosu od 32.163,60 kn, uvećanog za pripadajuće zakonske zatezne kamate u ukupnom 

iznosu od 3.021,08 kn, a koje se sastoje od kamata na otvorene stavke, obračunatih na 

dan 30. rujna 2019. godine, u iznosu od 2.465,52 kn i kamata na obročno plaćanje u 

iznosu od 555,56 kn. 

Po zaključenju Ugovora o preuzimanju dugovanja naknade za korištenje javne površine 
iz točke 1. ovog Zaključka, odobrava se zaključenje Ugovora o obročnom plaćanju 
dugovanja naknade za korištenje javne površine, između GRADA RIJEKE, Korzo 16, 
Rijeka, OIB: 54382731928 i trgovačkog društva CUKARIKAFE j.d.o.o., Rijeka, Ciottina 25, 
OIB: 52257627158, na način kako je to određeno u točki 4. ovog Zaključka.

3. Odobrava se obročna otplata dugovanja iz točke 2. ovog Zaključka, na način usklađen s 

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/10-04/35-25, URBROJ: 2170/01-

15-00-10-16, od dana 13. travnja 2010. godine dugovanja, prema sljedećem otplatnom 

planu :

- ukupno 32.163,60 kn, u 6 (šest) jednakih, mjesečnih, uzastopnih obroka, svaki u 

iznosu od 5.360,60 kn, 

- ukupno 3.021,08 kn pripadajućih zakonskih zateznih kamata u 6 (šest) jednakih, 

mjesečnih, uzastopnih obroka, svaki u iznosu od 503,51 kn. 

Prvi obrok dospijeva na naplatu dana 30. rujna 2019. godine, a ostali obroci svakog 

posljednjeg dana u mjesecu.

Uvjet zaključenja Ugovora o obročnom plaćanju duga naknade za korištenje javne 

površine je dostava bjanko zadužnice do 50.000,00 kn ovjerene od strane javnog 

bilježnika.

B

Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog Zaključka.
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