
                           
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: 2170/01-15-00-20-153 
Rijeka, 16. 3. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 16. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Trgovačkom društvu M. I P. d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora 
o namirenju duga s osnove komunalne naknade s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 49.142,58 
kn, u 12 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog 
ugovora. 

2. Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca, posl.br. OV-34147/2019, s 
izjavom jamca platca, solemnizirana od javnog bilježnika dana 05. prosinca 2019. godine, kao 
odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga komunalne naknade. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Sandre Dujmović, 
Daria Šimurine, Anite Kosić 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
 



 

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 

 
 
 
Rijeka, 04. ožujka 2020. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA 
ZA DONOŠENJE 

 
 
 
Predmet: Obročno plaćanje duga komunalne naknade sklapanjem upravnog ugovora o namirenju 
duga između GRADA RIJEKE i M. I P. d.o.o., Rijeka 
 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILI: 
 
 
Sandra Dujmović 
 
Dario Šimurina 
 
Anita Kosić 
 
 
 
 
 
 

VODITELJ - RAVNATELJ: PROČELNICA: 
  

Željko Vitas dipl. oec. Irena Miličević dipl. iur. 
 
 
 
 
 

  



Obrazloženje uz prijedlog Zaključka 
 

Trgovačko društvo M.I P. d.o.o., RIJEKA, podnijelo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke prijedlog za sklapanje upravnog ugovora o namirenju duga s osnove komunalne naknade. Prijedlog 
za sklapanje upravnog ugovora odnosi se na dospjelo dugovanje s osnove komunalne naknade za 
razdoblje od kolovoza 2018. godine do rujna 2019. godine. Dužnik predlaže sklapanje upravnog ugovora 
između Grada Rijeke i trgovačkog društva M. I P. d.o.o. kojim bi se dospjelo dugovanje podmirilo u cijelosti, 
u 24 mjesečnih obroka. Kao razlog nastanka dugovanja s osnove komunalne naknade navodi se slaba 
likvidnost trgovačkog društva. 
U skladu sa člankom 102. stavkom 2. točkom 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 
106/18), zakonski zastupnik trgovačkog društva M. I P. d.o.o. pozvan je u prostorije Odjela za komunalni 
sustav Grada Rijeke radi usklađivanja duga s osnove komunalne naknade o čemu je sastavljen zapisnik 
KLASA: UP/I-363-03/19-18/6, URBROJ: 2170/01-02-20-20-3. Usklađivanjem je utvrđeno da trgovačko 
društvo M. I P. d.o.o., na dan podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog ugovora radi obročnog 
plaćanja duga s osnove komunalne naknade, 10. listopada 2019. godine, ima dospjelo nepodmireno 
dugovanje prema Gradu Rijeci u ukupnom iznosu od 49.142,58 kn, od čega glavnica iznosi 47.996,50 kn, 
zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos glavnice, obračunate na dan podnošenja prijedloga za 
sklapanje upravnog ugovora, iznose 946,08 kn, te troškovi ovrhe iznose 200,00 kn, za razdoblje od 
kolovoza 2018. godine do rujna 2019. godine. 
Dana 27. veljače 2020. godine, analizirani su podaci iz prijedloga za sklapanje upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove komunalne naknade, zapisnika o usklađenju dugovanja, te dokumentacije 
dostavljene uz prijedlog o čemu je sastavljen zapisnik o razmatranju prijedloga za sklapanje upravnog 
ugovora KLASA: UP/I-363-03/19-18/6, URBROJ: 2170/01-02-20-20-4. Razmatranjem prijedloga utvrđeno 
je da dužnik ne vodi sudske postupke koji su od utjecaja na poslovanje poreznog obveznika ili na 
preuzimanje obveza iz upravnih ugovora te da njegov račun nije blokiran od strane drugih vjerovnika. 
Nadalje, utvrđeno je da dužnik u trenutku podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog ugovora i u 
trenutku usklađenja duga imao nepodmirena dugovanja prema drugim vjerovnicima. Kako bi se olakšalo 
plaćanje dospjelog dugovanja od strane trgovačkog društva M. I P. d.o.o., predlaže se zaključenje 
upravnog ugovora između Grada Rijeke i trgovačkog društva M. I P. d.o.o.. Budući da račun dužnika nije 
blokiran od strane drugih vjerovnika te se protiv dužnika ne provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava 
u porezno-dužničkom odnosu, ne postoje zapreke za sklapanje upravnog ugovora iz članka 101. stavka 
8. Općeg poreznog zakona. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora ne odnosi se na porezni dug koji je 
već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, na dug za koji je već sklopljen upravni ugovor ili na dug 
koji je obuhvaćen reprogramom, zbog čega nema prepreka za sklapanje upravnog ugovora iz članka 101. 
stavka 9. Općeg poreznog zakona. Uz prijedlog je dostavljen popis dugotrajne imovine, bruto bilanca 
trgovačkog društva po analitičkim kontima, rekapitulacija svih kartica partnera (konto 2200) do dana 
podnošenja prijedloga, rekapitulacija svih kartica partnera (konto 1200) na dan podnošenja prijedloga. 
Napominje se da je dužnik uz prijedlog za sklapanje upravnog ugovora priložio bjanko zadužnicu, 
solemniziranu od javnog bilježnika, dana 05.12.2019. godine, posl.br. OV-34147/2019, na iznos do 
50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna). Solemnizirana bjanko zadužnica sadrži izjavu jamca platca 
trgovačkog društva L. d.o.o., Zagreb, te pokriva ukupan iznos dugovanja s osnove komunalne naknade. 
Ujedno se konstatira da je dužnik dostavio potvrde Financijske agencije Rijeka iz koje je razvidno da računi 
dužnika i jamca platca nisu u blokadi. 
Tako je stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ocijenila da je trgovačko 
društvo M.I P. d.o.o. učinilo vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta upravnog ugovora. Međutim, u odnosu 
na prijedlog dužnika da mu se omogući obročna otplata predmetnih dugovanja u 24 mjesečna obroka, 
stav je stručne službe da se dužniku s obzirom na visinu dugovanja valja omogućiti otplata u 12 mjesečnih 
obroka. 
Budući da su ispunjeni i uvjeti iz članka 102. stavka 2. Općeg poreznog zakona stručna služba Odjela za 
komunalni sustav Grada Rijeke smatra opravdanim prijedlog dužnika za obročnu otplatu dugovanja s 
osnove komunalne naknade za podmirenjem dugovanja u cijelosti, u 12 mjesečnih obroka. 
Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, razmatranjem prijedloga za sklapanje upravnog ugovora i priložene 
dokumentacije, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti, sukladno odredbama članka 101., članka 102. i članka 103. Općeg poreznog 
zakona, ocjenjuje da je trgovačko društvo M.I P. d.o.o. ispunilo zakonom propisane pretpostavke za 
sklapanje Upravnog ugovora za namirenje duga s osnove komunalne naknade, te se predlaže donijeti 
slijedeći: 



ZAKLJUČAK 
 

1. Trgovačkom društvu M. I P. d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove komunalne naknade s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 
49.142,58 kn, u 12 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni 
dio Upravnog ugovora. 

 
2. Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca, posl.br. OV-34147/2019, s izjavom 

jamca platca, solemnizirana od javnog bilježnika dana 05. prosinca 2019. godine, kao 
odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga komunalne naknade. 

 

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



                           
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: 2170/01-15-00-20-154 
Rijeka, 16. 3. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 16. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Trgovačkom društvu N. j.d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove komunalne naknade s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 16.508,96 
kn, u 6 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog 
ugovora. 

2. Prihvaća se bjanko zadužnica, posl.br. OV-4950/2020, s izjavom jamca platca, 
solemnizirana od javnog bilježnika dana 26. veljače 2020. godine, kao odgovarajuće sredstvo 
osiguranja plaćanja duga komunalne naknade. 

3. Trgovačkom društvu N. j.d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove spomeničke rente s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
spomeničke rente, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 3.226,27 
kn, u 6 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog 
ugovora. 

4. Prihvaća se bjanko zadužnica, posl.br. OV-4949/2020, solemnizirana od javnog 
bilježnika dana 26. veljače 2020. godine, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga 
spomeničke rente. 

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Sandre Dujmović, 
Daria Šimurine, Silvije Sabljak 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 



 

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 

 
 
 
Rijeka, 04. ožujka 2020. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA 
ZA DONOŠENJE 

 
 
 
Predmet: Obročno plaćanje duga komunalne naknade i spomeničke rente sklapanjem upravnih 
ugovora o namirenju duga između GRADA RIJEKE i N. j.d.o.o. 
 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILI: 
 
 
Sandra Dujmović 
 
Dario Šimurina 
 
Silvija Sabljak 
 
 
 
 
 
 
 

VODITELJ - RAVNATELJ: PROČELNICA: 
  

Željko Vitas dipl. oec. Irena Miličević dipl. iur. 
 
 
 
 
 
 

  



Obrazloženje uz prijedlog Zaključka 
 

Trgovačko društvo N. j.d.o.o., RIJEKA, podnijelo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke prijedlog za sklapanje upravnog ugovora o namirenju duga s osnove komunalne naknade i prijedlog 
za sklapanje upravnog ugovora o namirenju duga s osnove spomeničke rente. Prijedlog za sklapanje 
upravnog ugovora o namirenju duga s osnove komunalne naknade odnosi se na dospjelo dugovanje za 
razdoblje od ožujka 2019. godine do listopada 2019. godine, dok se prijedlog za sklapanje upravnog 
ugovora o namirenju duga s osnove spomeničke rente odnosi na dospjelo dugovanje za razdoblje od 
siječnja 2019. do listopada 2019. godine. Dužnik predlaže sklapanje upravnog ugovora između Grada 
Rijeke i trgovačkog društva N. j.d.o.o. kojim bi se dospjelo dugovanje podmirilo u cijelosti, u 24 mjesečnih 
obroka. Kao razlog nastanka dugovanja navode se financijske poteškoće prouzročene visokom cijenom 
zakupnine poslovnog prostora. 
U skladu sa člankom 102. stavkom 2. točkom 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 
106/18), zakonski zastupnik trgovačkog društva N. j.d.o.o. pozvan je u prostorije Odjela za komunalni 
sustav Grada Rijeke radi usklađivanja duga s osnove komunalne naknade o čemu je sastavljen zapisnik 
KLASA: UP/I-363-03/19-18/8, URBROJ: 2170/01-02-20-20-6. Usklađivanjem je utvrđeno da trgovačko 
društvo N. j.d.o.o., na dan podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja 
duga s osnove komunalne naknade, 05. studenoga 2019. godine, ima dospjelo nepodmireno dugovanje 
prema Gradu Rijeci u ukupnom iznosu od 16.508,96 kn, od čega glavnica iznosi 16.073,20 kn, zakonske 
zatezne kamate, obračunate na dan podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog ugovora, iznose 235,76 
kn, te troškovi ovrhe iznose 200,00 kn. O usklađivanju duga spomeničke rente sastavljen je zapisnik 
KLASA: UP/I-363-01/19-10/2, URBROJ: 2170/01-02-20-20-6 te je utvrđeno da na dan podnošenja 
prijedloga za sklapanje upravnog ugovora, 05. studenoga 2019. godine, N. j.d.o.o. ima nepodmireno 
dospjelo dugovanje s osnove spomeničke rente u ukupnom iznosu od 3.226,27 kn, od čega glavnica iznosi 
3.174,88 kn, a zakonske zatezne kamate na neplaćene iznose glavnice iznose 51,39 kn. 
Dana 27. veljače 2020. godine, analizirani su podaci iz prijedloga za sklapanje upravnih ugovora o 
namirenju duga, zapisnika o usklađenju dugovanja, dokumentacije dostavljene uz prijedloge o čemu je 
sastavljen zapisnik o razmatranju prijedloga za sklapanje upravnih ugovora KLASA: UP/I-363-03/19-18/8, 
URBROJ: 2170/01-02-20-20-8, te zapisnik KLASA: UP/I-363-01/19-10/2, URBROJ: 2170/01-02-20-20-8. 
Razmatranjem prijedloga utvrđeno je da dužnik ne vodi sudske postupke koji su od utjecaja na poslovanje 
dužnika ili na preuzimanje prava i obveza iz upravnih ugovora te da njegov račun nije blokiran od strane 
drugih vjerovnika. Nadalje, utvrđeno je da dužnik u trenutku podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog 
ugovora i u trenutku usklađenja duga imao nepodmirena dugovanja prema drugim vjerovnicima. Budući 
da račun dužnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika te se protiv dužnika ne provodi postupak 
utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu, ne postoje zapreke za sklapanje upravnog 
ugovora iz članka 101. stavka 8. Općeg poreznog zakona. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora ne 
odnosi se na porezni dug koji je već bio predmetom raskinutog upravnog ugovora, na dug za koji je već 
sklopljen upravni ugovor ili na dug koji je obuhvaćen reprogramom, zbog čega nema prepreka za sklapanje 
upravnog ugovora iz članka 101. stavka 9. Općeg poreznog zakona. Uz prijedlog je dostavljen kartica 
dugotrajne imovine, bruto bilanca trgovačkog društva po analitičkim kontima, kartice kupaca (konto 1200) 
na dan podnošenja prijedloga, kartice dobavljača (konto 2200) na dan podnošenja prijedloga. 
Napominje se da je dužnik kao sredstvo osiguranja naplate dugovanja po osnovi komunalne naknade 
dostavio bjanko zadužnicu s izjavom jamca platca, solemniziranu od javnog bilježnika, dana 26.02.2020. 
godine, pod posl.br. OV-4950/2020, na iznos do 50.000,00 kn. Solemnizirana bjanko zadužnica sadrži 
izjavu jamca platca trgovačkog društva M. j.d.o.o., RIJEKA, te pokriva ukupan iznos dugovanja s osnove 
komunalne naknade. Ujedno se konstatira da je dužnik dostavio potvrde Financijske agencije Rijeka iz 
kojih je razvidno da računi dužnika i jamca platca nisu u blokadi. Kao sredstvo osiguranja naplate 
dugovanja po osnovi spomeničke rente dužnik je dostavio bjanko zadužnicu, solemniziranu od javnog 
bilježnika, dana 26.02.2020. godine, pod posl.br. OV-4949/2020, na iznos do 5.000,00 kn, te je navedeni 
iznos dostatan za namirenje dugovanja s osnove spomeničke rente. 
Međutim, u odnosu na prijedlog dužnika da mu se omogući obročna otplata predmetnih dugovanja u 24 
mjesečna obroka, stav stručne službe je da se s obzirom na iznos dugovanja dužniku može odobriti 
obročna otplata u 6 mjesečnih obroka. Tako je stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
Grada Rijeke ocijenila da je trgovačko društvo N. j.d.o.o. učinilo vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta 
upravnih ugovora. 
Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, razmatranjem prijedloga za sklapanje upravnog ugovora i priložene 
dokumentacije, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke 



komunalne djelatnosti, sukladno odredbama članka 101., članka 102. i članka 103. Općeg poreznog 
zakona, ocjenjuje da je trgovačko društvo N. j.d.o.o. ispunilo zakonom propisane pretpostavke za 
sklapanje Upravnog ugovora za namirenje duga s osnove komunalne naknade i spomeničke, te se 
predlaže donijeti slijedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Trgovačkom društvu N. j.d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove komunalne naknade s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
komunalne naknade, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 
16.508,96 kn, u 6 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio 
Upravnog ugovora. 

2. Prihvaća se bjanko zadužnica, posl.br. OV-4950/2020, s izjavom jamca platca, solemnizirana od 
javnog bilježnika dana 26. veljače 2020. godine, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja 
duga komunalne naknade. 

3. Trgovačkom društvu N. j.d.o.o., RIJEKA, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnove spomeničke rente s Gradom Rijekom, radi obročnog plaćanja duga 
spomeničke rente, prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od 
3.226,27 kn, u 6 uzastopnih mjesečnih obroka, prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio 
Upravnog ugovora. 

4. Prihvaća se bjanko zadužnica, posl.br. OV-4949/2020, solemnizirana od javnog bilježnika dana 
26. veljače 2020. godine, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga spomeničke 
rente. 

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


	059 153 obročno pl.duga M.i P
	Materijal M.I.P. d.o.o.
	059 154 obročno pl.duga N
	Materijal N. j.d.o.o.

