
                          
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: 2170/01-15-00-20-110
Rijeka, 2. 3. 2020.

Gradonačelnik je 2. ožujka 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. ODOBRAVA SE otpis potraživanja Grada Rijeke s osnova komunalne naknade za 
stambeni i garažni prostor u ukupnom iznosu 59.630,56 kn kako slijedi:

 neutužena potraživanja glavnice za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2015. godine 
na dan 31.12.2019. godine u iznosu 53.614,53 kn; 485 dužnika u rasponu duga od 0,66 kn 
do 786,36 kn 

 neutužena potraživanja za kamate po stavci komunalna naknada za razdoblje od siječnja 
2015. do prosinca 2015. godine na dan 31.12.2019. godine u iznosu 6.016,03 kn; 163 
dužnik u rasponu duga od 0,01 kn do 902,54 kn
2. 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, Silvije Sabljak,
Mirjane Dude, mr.sc. Sandre Dujmović
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: 363-01/20-04/7
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 25.02.2020.god.

                                              MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

      PREDMET: 
PRIJEDLOG ZA OTPIS POTRAŽIVANJA S OSNOVA : 

      KOMUNALNA NAKNADA ZA STAMBENI I GARAŽNI PROSTOR
   

MATERIJAL IZRADILE:
Silvija Sabljak
Mirjana Duda
mr.sc. Sandra Dujmović

VODITELJ – RAVNATELJ:                                            

Željko Vitas                                                

                                     
     Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Evidencija zaduženja i naplate komunalne naknade u objedinjenoj naplati troškova stanovanja vrši 
se putem trgovačkog društva Ri-stan d.o.o., Rijeka.
Od navedenog društva zaprimljen je dana 05. veljače 2020. godine prijedlog za otpis potraživanja 
u iznosu od ukupno 59.630,56 kn.

Navedeni iznos čine potraživanja, kako slijedi:

- neutužena potraživanja glavnice za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2015. godine na 
dan 31.12.2019. godine u iznosu 53.614,53 kn; 485 dužnika u rasponu duga od 0,66 kn do 
786,36 kn 

- neutužena potraživanja za kamate po stavci komunalna naknada za razdoblje od siječnja 
2015. do prosinca 2015. godine na dan 31.12.2019. godine u iznosu 6.016,03 kn; 163 dužnika 
u rasponu duga od 0,01 kn do 902,54 kn

Iz naprijed navedenog prikaza evidentno je da je ukupan dug koji se predlaže otpisati iznosi 
59.630,56 kn , od kojeg iznosa 53.614,53 kn glavnice, te 6.016,03 kn kamata.

Za naplatu neutuženih potraživanja kojih otpis predlaže društvo Ri-stan d.o.o. Rijeka, u prethodno 
navedenom iznosu, postupci ovrhe nisu pokrenuti iz razloga što se radi o osobama koje više nisu 
obveznici plaćanja komunalne naknade, od kojih su neki dužnici preminuli, dok su neki nepoznati 
budući su odselili, a njihovo prebivalište nije poznato, te se radi o iznosima potraživanja koji su bili 
preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće potrebnih sudskih troškova. Stoga se predlaže 
otpis takvih potraživanja. 
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Slijedom naprijed obrazloženog, predlaže se donošenje slijedećeg:

ZAKLJUČKA

A

1.1.ODOBRAVA SE otpis potraživanja Grada Rijeke s osnova komunalne naknade za stambeni 
i garažni prostor u ukupnom iznosu 59.630,56 kn kako slijedi:

- neutužena potraživanja glavnice za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2015. godine na 
dan 31.12.2019. godine u iznosu 53.614,53 kn; 485 dužnika u rasponu duga od 0,66 kn do 
786,36 kn 

- neutužena potraživanja za kamate po stavci komunalna naknada za razdoblje od siječnja 
2015. do prosinca 2015. godine na dan 31.12.2019. godine u iznosu 6.016,03 kn; 163 dužnik 
u rasponu duga od 0,01 kn do 902,54 kn

B

Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog Zaključka.
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