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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/125-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-130
Rijeka, 28. 10. 2019.

Gradonačelnik je 28. listopada 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o dospjelom nepodmirenom dugovanju trgovačkog društva 
Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, prema Gradu Rijeci s osnove komunalne naknade, 
naknade za uređenje voda i spomeničke rente, koje na dan 23. listopada 2019. godine, iznosi 
ukupno 763.862,14 kn.

2. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, za 
odgodu prisilne naplate dospjelih dugovanja s osnove komunalne naknade, naknade za uređenje 
voda i spomeničke rente, do dana 30. studenoga 2019. godine, uz uvjet osiguranja naplate 
dugovanja jednim od sljedećih sredstava osiguranja: izdavanje neopozive bankarske garancije, 
zasnivanje založnog prava na nekretnini, izdavanje bjanko zadužnice potpisane od strane jamca 
platca.

3. Sredstvo osiguranja naplate dugovanja dužnik se obvezuje dostaviti najkasnije do 31. 
listopada 2019. godine.

4. 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,
mr.sc. Sandre Dujmović
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/19-04/77
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 25.10.2019.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: Informacija o dospjelom dugovanju trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o. 
prema Gradu Rijeci s osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i 
spomeničke rente, te zahtjev za odgodu prisilne naplate.

MATERIJAL IZRADILI:

Dario Šimurina

Sandra Dujmović

VODITELJ - RAVNATELJ:

Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje 
uz pri jedlog Zakl jučka

Trgovačko društvo Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, Izviđačka 13, OIB: 60667234687, ima 
dospjelo nepodmireno dugovanje s osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i 
spomeničke rente prema Gradu Rijeci. Radi naplate dužnih iznosa s dužnikom su zaključeni 
upravni ugovor o namirenju duga s osnove komunalne naknade i upravni ugovor o namirenju duga 
s osnove naknade za uređenje voda, te je doneseno više rješenja o ovrsi s osnove komunalne 
naknade i naknade za uređenje voda, ali ista nisu proslijeđena na prisilnu naplatu Financijskoj 
agenciji.

Dana 14. prosinca 2017. zaključen je Upravni ugovor o namirenju duga s osnove komunalne 
naknade KLASA: UP/I-363-03/17-08/6, URBROJ: 2170/01-02-20-17-5, između Grada Rijeke, kao 
Vjerovnika, i Riječke industrije odjeće d.o.o., kao Dužnika. Upravnim ugovorom stranke su se 
usuglasile da Dužnik duguje Vjerovniku za razdoblje od studenog 2013. godine do studenog 2014. 
godine, te od ožujka 2015. godine do prosinca 2016. godine, na dan podnošenja zahtjeva za 
obročno plaćanje duga 30. listopada 2017. godine, iznos glavnice od 535.088,33 kn, zakonske 
zatezne kamate obračunate od dana njihova dospijeća do dana 30. listopada 2017. godine u 
iznosu od 114.872,19 kn i troškove ovrhe u iznosu od 1.000,00 kn, što ukupno čini iznos od 
650.960,52 kn.

Nakon zaključenja upravnog ugovora doneseno je niz Rješenja o ovrsi s osnove komunalne 
naknade za dugovanja koja su dospjela nakon sklapanja upravnog ugovora. Prvo je dana 
10.07.2018. godine, radi prisilne naplate komunalne naknade doneseno rješenje o ovrsi KLASA: 
UP/I-363-03/18-09/453, URBROJ: 2170/01-02-20-18-1, na iznos glavnice od 126.045,36 kn, za 
razdoblje od studenoga 2017. godine do lipnja 2018. godine, zakonske zatezne kamate u iznosu 
od 3.203,33 kn, odnosno ukupno 129.248,69 kn, te trošak ovrhe u iznosu od 200,00 kn, temeljem 
ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 
Zatim je dana 24.09.2018. godine, doneseno rješenje o ovrsi KLASA: UP/I-363-03/18-09/481, 
URBROJ: 2170/01-02-20-18-1, na iznos glavnice od 53.315,01 kn, za razdoblje od travnja 2018. 
godine do rujna 2018. godine, zakonske zatezne kamate u iznosu od 367,33 kn, odnosno ukupno 
53.682,34 kn, temeljem ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Nadalje, dana 06.05.2019. godine, doneseno je rješenje o ovrsi KLASA: UP/I-363-03/19-09/124, 
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1, na iznos glavnice od 9.700,59 kn, za razdoblje od listopada 2018. 
godine do travnja 2019. godine, zakonske zatezne kamate u iznosu od 180,84 kn, odnosno 
ukupno 9.880,63 kn, temeljem ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Završno je dana 17.09.2019. godine, doneseno rješenje o ovrsi KLASA: UP/I-363-03/19-09/350, 
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1, na iznos glavnice od 2.159,28 kn, za razdoblje od lipnja 2019. 
godine do rujna 2019. godine, zakonske zatezne kamate u iznosu od 17,65 kn, odnosno ukupno 
2.176,93 kn, temeljem ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te trošak 
ovrhe u iznosu od 200,00 kn.

Uvidom analitičku karticu Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti, za dužnika trgovačko društvo Riječka industrija odjele d.o.o., 
ukupno dugovanje trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o. s osnove komunalne 
naknade, na dan 23. listopada 2019. godine, iznosi 617.219,78 kn, od čega glavnica iznosi 
483.296,42 kn, za svibanj 2014. godine, za razdoblje od srpnja do studenog 2014. godine, za 
razdoblje od ožujka 2015. godine do prosinca 2016. godine, te za razdoblje od studenog 2017. 
godine do travnja 2019. godine, kamate na zatvorene stavke iznose 2.075,72 kn, kamate na 
otvorene stavke iznose 129.647,64 kn (obračunate na dan 23.10.2019. godine), te troškovi ovrhe 
iznose 2.200,00 kn.
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Dana 14. prosinca 2017. zaključen je Upravni ugovor o namirenju duga s osnove naknade za 
uređenje voda KLASA: UP/I-363-07/17-10/4, URBROJ: 2170/01-02-20-17-5, između Grada Rijeke, 
kao Vjerovnika, i Riječke industrije odjeće d.o.o., kao Dužnika. Upravnim ugovorom stranke su se 
usuglasile da Dužnik duguje Vjerovniku za razdoblje od rujna 2013. godine do prosinca 2016. 
godine, na dan podnošenja zahtjeva za obročno plaćanje duga 30. listopada 2017. godine, iznos 
glavnice od 126.874,59 kn, zakonske zatezne kamate obračunate od dana njihova dospijeća do 
dana 30. listopada 2017. godine u iznosu od 28.984,06 kn i troškove ovrhe u iznosu od 600,00 kn, 
što ukupno čini iznos od 156.458,65 kn.

Nakon zaključenja upravnog ugovora donesena su rješenja o ovrsi za dugovanja koja su dospjela 
nakon zaključenja upravnog ugovora. Dana 10.07.2018. godine doneseno je rješenje o ovrsi 
naknade za uređenje voda KLASA: UP/I-363-07/18-09/1, URBROJ: 2170/01-02-20-18-1, na iznos 
glavnice od 25.929,44 kn, za razdoblje od studenoga 2017. godine do lipnja 2018. godine, 
zakonske zatezne kamate u iznosu od 658,77 kn, odnosno ukupno 26.588,21 kn, te trošak ovrhe u 
iznosu od 200,00 kn, temeljem ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Nadalje dana 26. lipnja 2019. godine doneseno je rješenje o ovrsi naknade za uređenje voda 
KLASA: UP/I-325-02/19-01/175, URBROJ: 2170/01-02-20-19-1, na iznos glavnice od 4.209,92 kn, 
za razdoblje od siječnja 2018. godine do lipnja 2019. godine, zakonske zatezne kamate u iznosu 
od 137,85 kn, odnosno ukupno 4.347,77 kn, te trošak ovrhe u iznosu od 200,00 kn, temeljem 
ovršnih rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Uvidom u analitičku karticu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti, za dužnika trgovačko društvo Riječka industrija odjeće d.o.o., na dan 23. 
listopada 2019. godine, ukupan iznos dospjelog potraživanja s osnove naknade za uređenje voda 
iznosi 143.480,72 kn, od čega 110.486,52 kn glavnice, za razdoblje od lipnja 2014. godine do 
prosinca 2016. godine, za razdoblje od studenog 2017. godine do travnja 2019. godine, te za 
razdoblje od lipnja do listopada 2019. godine, 31.594,20 kn kamata na otvorene stavke 
obračunatih na dan 23.10.2019. godine, te troškovi ovrhe u iznosu od 1.400,00 kn.

Napominje se da trgovačko društvo Riječka industrija odjeće d.o.o. ima dospjelo nepodmireno 
dugovanje prema Gradu Rijeci s osnove spomeničke rente, za koje dospjelo dugovanje do dana 
23. listopada 2019. godine nije doneseno rješenje o ovrsi, a koje za razdoblje od siječnja 2019. 
godine do rujna 2019. godine iznosi 3.099,00 kn, te zakonske zatezne kamate u iznosu od 62,64 
kn, obračunate zaključno sa danom 23. listopada 2019. godine.

Slijedom svega navedenog, uvidom u analitičke kartice Odjela za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti, na dan 23. listopada 2019. godine, za dužnika Riječka industrija 
odjeće d.o.o., utvrđeno je da ukupno dugovanje trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o. 
s osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente prema Gradu Rijeci, 
na dan 23. listopada 2019. godine, iznosi 763.862,14 kn.

Dana 15. listopada 2019. godine, putem elektroničke pošte zaprimljen je zahtjev trgovačkog 
društva Riječka industrija odjeće d.o.o. za odgodom prisilne naplate potraživanja koje Grad Rijeka 
ima prema trgovačkog društvu Riječka industrija odjeće d.o.o.. U zahtjevu je navedeno da je 
trgovačko društvo Riječka industrija odjeće d.o.o. u fazi odobrenja kredita kojim bi se zatvorile 
dospjele obveze prema vjerovnicima. Istaknuto je da bi svaka blokada računa onemogućila 
realizaciju kredita što bi dovelo do nemogućnosti namirenja dospjelih dugovanja te je predložena 
odgoda prisilne naplate do kraja studenog 2019. godine.



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                      www.-rijeka.hr
Tel. ++38551209405, Fax. 209406                                                                                                                          E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže 
Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se informacija o dospjelom nepodmirenom dugovanju trgovačkog društva 
Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, Izviđačka 13, OIB: 60667234687, prema Gradu 
Rijeci s osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, koje 
na dan 23. listopada 2019. godine, iznosi ukupno 763.862,14 kn.

2. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, 
Izviđačka 13, OIB: 60667234687, za odgodu prisilne naplate dospjelih dugovanja s 
osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, do dana 30. 
studenoga 2019. godine, uz uvjet osiguranja naplate dugovanja jednim od sljedećih 
sredstava osiguranja: izdavanje neopozive bankarske garancije, zasnivanje založnog 
prava na nekretnini, izdavanje bjanko zadužnice potpisane od strane jamca platca.

3. Sredstvo osiguranja naplate dugovanja dužnik se obvezuje dostaviti najkasnije do dana 
31. listopada 2019. godine.

4. Nalaže se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav provedba ovog zaključka.
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