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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-118
Rijeka, 2. 3. 2020.

Gradonačelnik je 2. ožujka 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Stavljaju se van snage Zaključak Gradonačelnika (KLASA: 023-01/13-04/29-96, 
URBROJ: 2170/01-15-00-13-30) od 20. ožujka 2013. godine i Zaključak Gradonačelnika (KLASA: 
023-01/14-04/34-24, URBROJ: 2170/01-15-00-14-24) od 15. travnja 2014. godine.

2. Osniva se Povjerenstvo za predstečajne postupke u slijedećem sastavu: 
 Sandra Dujmović, voditeljica Službe gospodarenja i naplate u Direkciji zajedničke 

komunalne djelatnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav;
 Maja Malnar, viša savjetnica za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za komunalni 

sustav;
 Mladenka Amančić, savjetnica za poslove naplate potraživanja u Direkciji za upravljanje 

objektima poslovne i javne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom;
 Irina Gregov, savjetnica za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom pravu 

u Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom;

 Vladan Mekterović, viši savjetnik za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za financije;
 Maja Popović, viša stručna suradnica za naplatu potraživanja u Službi za neporezne 

prihode Direkcije gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za financije;
 Edin Šuke, viši stručni suradnik za pravne poslove u Službi za neporezne prihode Direkcije 

gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za financije. 
3. Zadaća je povjerenstva iz točke 2. ovoga zaključka da u slučajevima kad je, sukladno  

odredbama Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15 i 104/17) nad dužnikom Grada Rijeke 
(u daljnjem tekstu: Grad) pokrenut predstečajni postupak, razmotri i ocijeni predloženi plan 
restrukturiranja dužnika (dalje: Plan) te o utvrđenom sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li 
Grad prihvatiti Plan i s dužnikom zaključiti predstečajni  sporazum sukladno Planu.     

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za koordinaciju rada povjerenstva iz točke 2. 
ovoga zaključka te za pripremu prijedloga odluka sukladno prijedlozima povjerenstva iz točke 3. 
ovoga zaključka.   

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića i Vladana Mekterovića
2. Članovima Povjerenstva, svima
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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 financije
KLASA: 400-01/20-01/4
URBROJ: 2170/01-08-00-20-1

Rijeka, 27. veljače 2020. godine

M A T E R I J A L
za Gradonačelnika 

Predmet: Prijedlog zaključka o stavljanju van snage 
Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, 
URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 od 20. ožujka 2013. godine i 
Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/34-24, 
URBROJ: 2170/01-15-00-14-24 od 15. travnja 2014. godine,
te osnivanju Povjerenstva za predstečajne postupke

Pročelnik

Ante Mađerić
                                                                         #potpis#

Materijal izradio:
Vladan Mekterović
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O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga zaključka o stavljanju van snage 

Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, 
URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 od 20. ožujka 2013. godine i 

Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/34-24, 
URBROJ: 2170/01-15-00-14-24 od 15. travnja 2014. godine, 

te osnivanju Povjerenstva za predstečajne postupke

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 
od 20. ožujka 2013. godine (u daljnjem tekstu: Zaključak o osnivanju Povjerenstva za predstečajne 
nagodbe), za potrebe postupanja Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grada) u slučajevima 
pokretanja postupaka predstečajne nagodbe nad dužnicima Grada sukladno tada važećim 
odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 
108/2012, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), osnovano je Povjerenstvo za predstečajne 
nagodbe u koje su imenovana tri službenika iz Odjela gradske uprave za financije te po dva 
službenika iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom. 

Zadaća ovog Povjerenstva bila je, pored ostalog, da u slučajevima kada je, sukladno tada 
važećim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, nad dužnikom
Grada pokrenut postupak predstečajne nagodbe, razmotri i ocijeni predloženi plan financijskog 
restrukturiranja dužnika te o utvrđenom sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad 
prihvatiti predloženi plan i s dužnikom zaključiti predstečajnu nagodbu. Temeljem navedene ocjene 
Povjerenstva, Odjel gradske uprave za financije upućivao je Gradonačelniku Grada Rijeke na 
daljnje razmatranje i odlučivanje materijal s prijedlogom treba li u pojedinom slučaju prihvatiti 
predloženi plan financijskog restrukturiranja dužnika (tj. predložene načine podmirenja potraživanja 
Grada) i s dužnikom potom sklopiti predstečajnu nagodbu na nadležnom trgovačkom sudu. 

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/34-24, URBROJ: 2170/01-15-00-14-24 
od 15. travnja 2014. godine izmijenjen je Zaključak o osnivanju Povjerenstva za predstečajne 
nagodbe imenovanjem novih članova Povjerenstva za predstečajne nagodbe iz Odjela gradske 
uprave za gospodarenje imovinom.   

Stupanjem na snagu važećeg Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17) 
prestale su važiti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koje su 
uređivale dotadašnji postupak predstečajne nagodbe, a Stečajnim zakonom ujedno je, pored 
stečajnog postupka, propisan i tzv. predstečajni postupak, koji je uvelike sličan ranijem postupku 
predstečajne nagodbe. 

Naime, predstečajni postupak provodi se radi utvrđivanja pravnog položaja dužnika i 
njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti, a može se provesti nad 
dužnikom pravnom osobom i nad imovinom dužnika pojedinca, ako zakonom nije drukčije 
određeno. Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće 
nesposobnosti za plaćanje, koja postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje 
postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću. Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka 
ovlašten je podnijeti dužnik ili vjerovnik, ako se dužnik suglasi s tim prijedlogom. 

Podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka dužan je uz prijedlog za 
otvaranje predstečajnog postupka dostaviti, pored ostalog, i prijedlog plana restrukturiranja. 
Prijedlog plana restrukturiranja dužnika sadrži, pored ostalog, činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi 
postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje tj. razloga za otvaranje predstečajnog postupka, 
izračun manjka likvidnih sredstava, mjere financijskog restrukturiranja i njihov učinak na manjak 
likvidnih sredstava, mjere operativnoga restrukturiranja i njihov učinak na poslovanje dužnika, 
obrazloženi plan poslovanja dužnika za razdoblje do kraja tekuće i dvije naredne godine, planiranu 
bilancu dužnika, analizu svih tražbina dužnika prema visini i vrsti, ponudu vjerovnicima koja sadrži 
načine, rokove i uvjete namirenja tražbina i dr.    

U slučaju kad je, sukladno važećem Stečajnom zakonu, nad dužnikom Grada otvoren 

predstečajni postupak, nakon što je Grad kao vjerovnik u zakonskom roku podnio prijavu tražbine, 

te nakon održanom ročištu za ispitivanje i utvrđivanje prijavljenih tražbina na nadležnom 
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trgovačkom sudu, u nastavku postupka bit će potrebno da Grad kao vjerovnik ocijeni predloženi 

plan restrukturiranja, osobito u pogledu predloženih mjera operativnog restrukturiranja i učinka na 

poslovanje dužnika, kao i u pogledu ponude vjerovnicima o načinu, uvjetima i rokovima podmirenja 

njihovih tražbina. Nadalje, Grad će potom, kao vjerovnik, trebati razmotriti predloženi plan 

restrukturiranja i izjasniti se nadležnom trgovačkom sudu o prihvaćanju predloženog plana 

restrukturiranja. Ukoliko Grad i zakonom utvrđena potrebna većina vjerovnika prihvate predloženi 

plan, nadležni trgovački sud će rješenjem utvrditi prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrditi 

predstečajni sporazum. U protivnom uslijedilo bi otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. 

Slijedom toga, a s obzirom da su za tražbine Grada nadležna različita upravna tijela (porezi, 

komunalna naknada, zakupnina i dr.), za razmatranje i ocjenjivanje plana restrukturiranja u 

predstečajnim postupcima (kao što je ranije bio slučaj i u postupcima predstečajne nagodbe) 

potrebno je na razini Grada ustrojiti povjerenstvo koje će u pojedinom predstečjanom postupku, 

vodeći računa o tražbinama Grada i stanju pojedinog dužnika, razmotriti predloženi plan 

restrukturiranja te o utvrđenom sastaviti zapisnik, u kojem će iznijeti prijedlog o tome treba li Grad 

prihvatiti plan restrukturiranja i pristupiti sklapanju predstečajnog sporazuma.

Budući da su, kao što je naprijed rečeno, stupanjem na snagu Stečajnog zakona prestale 

važiti dotadašnje odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi o postupku 

predstečajne nagodbe, slijedom čega se navedeni postupci više ne provode, nema potrebe za 

daljnjim egzistiranjem još uvijek postojećeg Povjerenstva za predstečajne nagodbe, već je 

potrebno na razini Grada za odlučivanje u predstečajnim postupcima ustrojiti novo tijelo –

Povjerenstvo za predstečajne postupke. 

Slijedom toga, ovim materijalom predlaže se stavljanje van snage navedenih zaključaka o 
Povjerenstvu za predstečajne nagodbe te osnivanje novog Povjerenstva za predstečajne 
postupke, u kojem bi i nadalje bila tri člana iz Odjela gradske uprave za proračun i financije te po 
dva člana iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za gospodarenje 
imovinom. Za članove ovoga Povjerenstva predlažu se slijedeći službenici Grada: 

- Sandra Dujmović, voditeljica Službe gospodarenja i naplate u Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav,

- Maja Malnar, viša savjetnica za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav,

- Mladenka Amančić, savjetnica za poslove naplate potraživanja u Direkciji za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom,

- Irina Gregov, savjetnica za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom pravu 
u Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom,

- Vladan Mekterović, viši savjetnik za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za financije,
- Maja Popović, viša stručna suradnica za naplatu potraživanja u Službi za neporezne 

prihode Direkcije gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za financije,
- Edin Šuke, viši stručni suradnik za pravne poslove u Službi za neporezne prihode Direkcije 

gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za financije.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći
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Z a k l j u č a k

1. Stavljaju se van snage Zaključak Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 
2170/01-15-00-13-30 od 20. ožujka 2013. godine i Zaključak Gradonačelnika KLASA: 023-
01/14-04/34-24, URBROJ: 2170/01-15-00-14-24 od 15. travnja 2014. godine.

2. Osniva se Povjerenstvo za predstečajne postupke u slijedećem sastavu: 
 Sandra Dujmović, voditeljica Službe gospodarenja i naplate u Direkciji zajedničke 

komunalne djelatnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav;
 Maja Malnar, viša savjetnica za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za 

komunalni sustav;
 Mladenka Amančić, savjetnica za poslove naplate potraživanja u Direkciji za 

upravljanje objektima poslovne i javne namjene Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom;

 Irina Gregov, savjetnica za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom 
pravu u Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene Odjela gradske uprave 
za gospodarenje imovinom;

 Vladan Mekterović, viši savjetnik za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za 
financije;

 Maja Popović, viša stručna suradnica za naplatu potraživanja u Službi za neporezne 
prihode Direkcije gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za 
financije;

 Edin Šuke, viši stručni suradnik za pravne poslove u Službi za neporezne prihode 
Direkcije gradskih poreza i ostalih prihoda Odjela gradske uprave za financije. 

3. Zadaća je povjerenstva iz točke 2. ovoga zaključka da u slučajevima kad je, sukladno  
odredbama Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15 i 104/17) nad dužnikom Grada 
Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) pokrenut predstečajni postupak, razmotri i ocijeni 
predloženi plan restrukturiranja dužnika (dalje: Plan) te o utvrđenom sastavi zapisnik s 
prijedlogom o tome treba li Grad prihvatiti Plan i s dužnikom zaključiti predstečajni  
sporazum sukladno Planu.     

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za koordinaciju rada povjerenstva iz točke 

2. ovoga zaključka te za pripremu prijedloga odluka sukladno prijedlozima povjerenstva iz 

točke 3. ovoga zaključka.  
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