REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/79-65
URBROJ: 2170/01-15-00-20-33
Rijeka, 28. 7. 2020.
Gradonačelnik je 28. srpnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Trgovačkom društvu VULKAN-NOVA d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 9 i 12, OIB:
12441871562, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka, radi obročnog
plaćanja duga komunalne naknade s pripadajućom zateznom kamatom, prema izračunu Odjela
gradske uprave za komunalni sustav, te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od
1.489.461,43 kn, u 24 uzastopna mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio
Upravnog ugovora.
2. Prihvaćaju se bjanko zadužnice posl. br. OV-9178/2017 ovjerene dana 10. travnja 2017.
godine, posl. br. OV-1499/2018 ovjerene dana 19. siječnja 2018. godine i posl. br. OV-1498/2018
ovjerene dana 19. siječnja 2018. godine, koje sadrže ovjerenu izjavu jamca platca, kao
odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga s osnove komunalne naknade, iz točke 1. ovog
zaključka, koje je priložio dužnik.
3. Trgovačkom društvu VULKAN-NOVA d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 9 i 12, OIB:
12441871562, odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka, radi obročnog
plaćanja duga naknade za uređenje voda, s pripadajućom zateznom kamatom, prema izračunu
Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom iznosu od
121.739,60 kn, u 24 uzastopna mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio
Upravnog ugovora.
4. Prihvaćaju se bjanko zadužnice posl.br. OV-28279/2019 ovjerena dana 09 listopada
2019. godine i posl. br. OV-1495/2018, ovjerena dana 19. siječnja 2018. godine, koje sadrže
ovjerenu izjavu jamca platca, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga naknade za
uređenje voda, iz točke 3. ovog zaključka, koje je priložio dužnik.
5. 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 i Lorene Peranić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka
Trgovačko društvo VULKAN-NOVA d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 9 i 12, OIB: 12441871562, podnijelo
je dana 17. srpnja 2020. godine Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke
prijedlog za obročnu otplatu duga komunalne naknade i naknade za uređenje voda sklapanjem
upravnih ugovora, i to u 24 mjesečna obroka. Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora odnosi se
na dospjelo dugovanje po osnovi komunalne naknade za razdoblje od siječnja 2018. godine do
veljače 2019. godine, zatim od kolovoza 2019. godine pa do ožujka 2020. godine, te za lipanj i
srpanj 2020. godine, u iznosu od 1.355.956,79 kn glavnice i zakonske zatezne kamate u iznosu od
133.504,64 kn obračunate na dan podnošenja zahtjeva 17. srpnja 2020. godine. Po osnovi
naknade za uređenje voda trgovačko društvo VULKAN-NOVA d.o.o. duguje za razdoblje od
siječnja 2017. godine do veljače 2019. godine, zatim od kolovoza 2019. godine pa do ožujka 2020.
godine, te od lipnja 2020. godine do srpnja 2020. godine, iznos od 107.201,79 kn glavnice, te
zakonske zatezne kamate obračunate na dan podnošenja zahtjeva 17. srpnja 2020. godine u
iznosu od 14.137,81 kn, kao i 400,00 kn s osnove troška ovrhe. Kao razlog nemogućnosti
pravovremenog plaćanja računa komunalne naknade i naknade za uređenje voda navode se
problemi u naplati potraživanja te prolongiranje rokova isporuke.
U skladu sa člankom 102. stavkom 2. točkom 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br.
115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), zakonski zastupnik trgovačkog društva VULKAN-NOVA
d.o.o. pozvan je u prostorije Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke radi usklađivanja duga s
osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda, o čemu je sastavljen zapisnik.
Usklađivanjem je utvrđeno da trgovačko društvo VULKAN-NOVA d.o.o., na dan podnošenja
prijedloga za sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga s osnove komunalne
naknade, 17. srpnja 2020. godine, ima dospjelo nepodmireno dugovanje prema Gradu Rijeci s
osnove komunalne naknade u ukupnom iznosu od 1.489.461,43 kn, od čega glavnica iznosi
1.355.956,79 kn, dok zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos glavnice, obračunate na dan
podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog ugovora, dana 17. srpnja 2020. godine, iznose
133.504,64 kn. Razdoblje duga odnosi se na period od siječnja 2018. godine do veljače 2019.
godine, zatim od kolovoza 2019. godine do ožujka 2020. godine, te za lipanj i srpanj 2020. godine.
Nadalje, utvrđeno je da trgovačko društvo VULKAN-NOVA d.o.o., na dan podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga s osnove naknade za uređenje voda, 17.
srpnja 2020. godine, ima dospjelo nepodmireno dugovanje prema Hrvatskim vodama u ukupnom
iznosu od 121.739,60 kn, od čega glavnica iznosi 107.201,79 kn, zakonske zatezne kamate na
neplaćeni iznos glavnice, obračunate na dan podnošenja prijedloga za sklapanje upravnog
ugovora, 17. srpnja 2020. godine, iznose 14.137,81 kn, te trošak ovrhe u iznosu od 400,00 kn, koji
će dužnik podmiriti jednokratnom uplatom u cijelosti, prije pristupanja potpisivanju upravnog
ugovora.
Dana 27. srpnja 2020. godine, analizirani su podaci iz prijedloga za sklapanje upravnih ugovora o
namirenju duga s osnove komunalne naknade i naknade za uređenje voda, zapisnika o usklađenju
dugovanja, te dokumentacije dostavljene uz prijedlog o čemu su sastavljeni zapisnici o razmatranju
prijedloga za sklapanje upravnih ugovora KLASA: UP/I-363-03/20-18/5, URBROJ: 2170/01-02-2020-4 i KLASA: UP/I-325-02/20-02/3, 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 je dužnik u trenutku podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnih ugovora i u trenutku usklađenja duga imao nepodmirena dugovanja prema
drugim vjerovnicima. Kako bi se olakšalo plaćanje dospjelog dugovanja trgovačkom društvu
VULKAN-NOVA d.o.o., obročnom otplatom na obroke, predlaže se zaključenje upravnih ugovora
između Grada Rijeke i trgovačkog društva VULKAN-NOVA d.o.o.
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Obzirom da je utvrđeno da račun dužnika nije blokiran od strane drugih vjerovnika, te da se protiv
dužnika ne provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu, ne
postoje zapreke za sklapanje upravnih ugovora iz članka 101. stavka 8. Općeg poreznog zakona.
Uz prijedlog je dostavljena bilanca trgovačkog društva za 2020. godinu, otvorene devizne stavke
po partnerima na dan 17.07.2020. godine (inozemni dobavljači), otvorene stavke po partnerima na
dan 17.07.2020. godine (domaći dobavljači), otvorene stavke partnera (potraživanja od kupaca) na
dan 17.07.2020. godine, otvorene devizne stavke po partnerima (potraživanja od inozemnih
kupaca) na dan 17.07.2020. godine, financijska konto kartica (obveze s osnove zajma - kredit) na
dan 17.07.2020. godine.
Kao odgovarajuće sredstvo osiguranja naplate dugovanja s osnove komunalne naknade, dužnik je
dostavio tri bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika, i to: posl. br. OV-9178/2017 od dana
10.04.2017. godine, na iznos do 1.000.000,00 kn, zatim posl. br. OV-1499/2018 od dana
19.01.2018. godine, na iznos do 500.000,00 kn, te posl. br. OV-1498/2018 od dana 19.01.2018.
godine, na iznos do 100.000,00 kn. Napominje se da sve navedene bjanko zadužnice sadrže
izjavu jamca platca ovjerenu od javnog bilježnika i da pokrivaju ukupan iznos dugovanja s osnove
komunalne naknade. Dužnik je dostavio i potvrde Financijske agencije Rijeka iz kojih je razvidno
da računi dužnika i jamca platca nisu u blokadi.
Nadalje se napominje da je dužnik dostavio i odgovarajuće sredstvo osiguranja naplate dugovanja
s osnove naknade na uređenje voda, i to bjanko zadužnice pod posl. br. OV-28279/2019, od dana
09.10.2019. godine, na iznos do 100.000,00 kn, te posl. br. OV-1495/2018, od dana 19.01.2018.
godine. Prethodno navedene bjanko zadužnice sadrže ovjerenu izjavu jamca platca, te pokrivaju
ukupan iznos dugovanja s osnove naknade za uređenje voda. Ujedno se konstatira da je dužnik
dostavio potvrde Financijske agencije Rijeka iz kojih je razvidno da računi dužnika i jamca platca
nisu u blokadi.
Na osnovi naprijed obrazloženog, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav
Grada Rijeke ocijenila je da je trgovačko društvo VULKAN-NOVA d.o.o. učinilo vjerojatnim
ispunjenje svrhe i predmeta upravnih ugovora.
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Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, razmatranjem prijedloga za sklapanje upravnih ugovora i
priložene dokumentacije, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav, sukladno
odredbama članka 101. i 102. Općeg poreznog zakona, ocijenilo je da je trgovačko društvo
VULKAN-NOVA d.o.o. ispunilo zakonom propisane pretpostavke za sklapanje Upravnih ugovora
za namirenje duga s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda, obročnom otplatom,
stoga se predlaže donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK
1. Trgovačkom društvu VULKAN-NOVA d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 9 i 12, OIB: 12441871562,
odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka, radi obročnog plaćanja
duga komunalne naknade s pripadajućom zateznom kamatom, prema izračunu Odjela
gradske uprave za komunalni sustav, te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom
iznosu od 1.489.461,43 kn, u 24 uzastopna mjesečna obroka prema otplatnom planu koji
će biti sastavni dio Upravnog ugovora.
2. Prihvaćaju se bjanko zadužnice posl. br. OV-9178/2017 ovjerene
godine, posl. br. OV-1499/2018 ovjerene dana 19. siječnja 2018.
1498/2018 ovjerene dana 19. siječnja 2018. godine, koje sadrže
platca, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga
naknade, iz točke 1. ovog Zaključka, koje je priložio dužnik.

dana 10. travnja 2017.
godine i posl. br. OVovjerenu izjavu jamca
s osnove komunalne

3. Trgovačkom društvu VULKAN-NOVA d.o.o., Rijeka, Spinčićeva 9 i 12, OIB: 12441871562,
odobrava se zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka, radi obročnog plaćanja
duga naknade za uređenje voda, s pripadajućom zateznom kamatom, prema izračunu
Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Zapisniku o usklađenju duga, u ukupnom
iznosu od 121.739,60 kn, u 24 uzastopna mjesečna obroka prema otplatnom planu koji
će biti sastavni dio Upravnog ugovora.
4. Prihvaćaju se bjanko zadužnice posl.br. OV-28279/2019 ovjerena dana 09 listopada 2019.
godine i posl. br. OV-1495/2018, ovjerena dana 19. siječnja 2018. godine, koje sadrže
ovjerenu izjavu jamca platca, kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja duga
naknade za uređenje voda, iz točke 3. ovog Zaključka, koje je priložio dužnik.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za cjelovitu provedbu ovog
Zaključka.
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