
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/91-67 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-37 
Rijeka, 28. 9. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 28. rujna 2020. 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, Izviđačka 13, OIB: 60667234687, prema Gradu Rijeci s 
osnova komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, koje na dan 15. rujna 
2020. godine iznosi ukupno 439.253,06 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 31. prosinca 2020. godine, uz 
uvjet osiguranja naplate ukupnog iznosa duga iz točke 1. ovog zaključka zasnivanjem založnog 
prava na nekretninama u vlasništvu trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o. Rijeka, 
Izviđačka 13, OIB: 60667234687, označenim kao k.č.br. 3379/2 pašnjak, površine 656 m2, k.č.br 
3379/7 pašnjak, površine 380 m2 i k.č.br. 8032 pašnjak, površine 382 m2, upisanim u z.k.ul. 4665, u 
k.o. Kastav, u korist vjerovnika Grada Rijeke. 

3. 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, Mirjane Dude, 
Silvije Sabljak 
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: 363-01/20-04/59
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: -   Informacija o dospjelom dugovanju trgovačkog društva Riječka industrija odjeće          
d.o.o. Rijeka, Izviđačka 13, OIB: 60667234687 prema Gradu Rijeci s osnova 
komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente,
  
-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

MATERIJAL IZRADILE:

Mirjana Duda

Silvija Sabljak

VODITELJ - RAVNATELJ: Pročelnik:   
Željko Vitas          Irena Miličević
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                                                            Obrazloženje

uz prijedlog Zaključka

Zaključcima Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA:023-01/19-04/125-54, URBROJ:2170/01-15-00-
19-130 od 28.10.2019. godine i KLASA:023-01/19-04/168-57,  URBROJ:2170/01-15-00-19-40 od 
23.12.2019. godine prihvaćena je informacija o dospjelom nepodmirenom dugovanju trgovačkog 
društva Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, Izviđačka 13, OIB: 60667234687, prema Gradu 
Rijeci s osnova komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, koje je na dan 
23. listopada 2019. godine iznosilo ukupno 763.862,14 kn, te je ujedno prihvaćen zahtjev 
trgovačkog društva  Riječka industrija odjeće d.o.o. za odgodu prisilne naplate dospjelih dugovanja s 
osnove komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, do dana 31. prosinca 
2019. godine, uz uvjet osiguranja naplate dugovanja zasnivanjem založnog prava na nekretninama, 
upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u k.o. Kastav, označene kao: k.č. 3379/2, 
površine 656 m2, k.č. 3379/7, površine 380 m2, k.č. 8032, površine 382 m2.
Radi osiguranja naplate potraživanja Grada Rijeke po osnovi komunalne naknade, naknade za 
uređenje voda i spomeničke rente obračunatog na dan 23. listopada 2019. godine u ukupnom 
iznosu od 763.862,14 kn dana 27. prosinca 2019. godine zaključen je između Grada Rijeke, kao 
vjerovnika i trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, kao dužnika Ugovor o 
osiguranju novčane tražbine osnivanjem založenog prava na nekretninama KLASA:363-01/19-
02/274, URBROJ:2170/01-02-20-19-3, koji je ugovor solemiziran kog javnog bilježnika dana 30. 
prosinca 2019. godine.
Prijedlog za uknjižbu navedenog Ugovora o osiguranju novčane tražbine osnivanjem založenog 
prava na nekretninama od 02. siječnja 2020. godine upućen je na provedbu Zemljišnoknjižnom 
odjelu Općinskog suda u Rijeci. Međutim, rješenjem  Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u 
Rijeci od 17. siječnja 2020. godine odbijen je prijedlog za uknjižbu predlagatelja Grada Rijeke, uz 
obrazloženje da budući da je na k.č. br. 3379/2 pašnjak, površine 656 m2, k.č.br 3379/7 pašnjak, 
površine 380 m2 i k.č.br. 8032 pašnjak, površine 382 m2, upisanim u z.k.ul. 4665, u k.o. Kastav
upisana ovrha posl.br. Ovr-3319/10, da je o osnovanosti provedbe upisa odlučeno imajući u vidu 
odredbu čl.84.st.2. Ovršnog zakona koja propisuje da nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis 
promjene prava vlasništva, niti kojeg drugog stvarnog prava  utemeljen na raspoložbi ovršenika, bez 
obzira kad je ta raspoložba poduzeta.
Potrebno je navesti da je dužniku, društvu Riječka industrija odjeće d.o.o. upućeno više opomena s 
pozivom na plaćanje dužnih iznosa komunalne naknade, naknade, za uređenje voda i spomeničke 
rente, da je dužnik dana 14. veljače 2020. godine izvršio uplatu dijela dužnog iznosa komunalne 
naknade u iznosu od 350.000,00 kn, od kojeg iznos 281.730,05 kn glavnice i 68.269,95 kn 
zakonskih zateznih kamata, dok je dana 13. srpnja 2020. godine izvršio uplatu dijela dužnog iznosa 
spomeničke rente u iznosu od 165,00 kn.
Dana 21. rujna 2020. godine trgovačko društvo Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, Izviđačka 13, 
OIB: 60667234687, podnijelo je novi zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke za odgodu prisilne naplate dugovanja tog društva s osnova komunalne naknade, naknade za 
uređenje voda i spomeničke rente do dana 31. prosinca 2020. godine, uz obrazloženje da s obzirom 
na nove pogoršane uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom COVID-19 nisu u mogućnosti 
podmiriti dugovanje, ali da su spremni kao sredstvo osiguranja plaćanja dugovanja ponuditi da se u 
korist vjerovnika Grada Rijeke upiše pravo zaloga na nekretninama upisanim u z.k.ul. 4665, u k.o. 
Kastav, označenim kao k.č.br. 3379/2, pašnjak, površine 656 m2, k.č.br. 3379/7, pašnjak, površine 
380 m2 i k.č.br. 8032, pašnjak, površine 382 m2 koje više nisu opterećene nikakvim teretima, o 
čemu su kao dokaz dostavili izvadak iz zemljišnih knjiga.
Uvidom u priloženi zemljišnoknjižni izvadak za navedene nekretnine, utvrđeno je da je na istima 
uknjiženo pravo vlasništva u korist trgovačkog društva Riječka industrija odjeće d.o.o., Rijeka, 
Izviđačka 13, OIB: 60667234687, u cijelosti, te da nisu opterećene nikakvim upisanim teretima.
Napominje se da je zakonski zastupnik društva Riječka industrija odjeće d.o.o. već ranije, uz svoj 
zahtjev od 15. listopada 2019. godine dostavio Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

#potpis#
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Procjembeni elaborat sastavljen 11. studenog 2019. godine od stalnog sudskog vještaka 
graditeljske struke i procjene nekretnina Ivana Vučemila dipl. ing. građ. za zk. č.  3379/2, 3379/7 i  
8032, upisane u z.k.ul. 4665, u k.o. Kastav, kojim je procijenjeno da njihova tržišna vrijednost iznosi 
818.000,00 kn, a kao dokaz da je vrijednost ponuđenih nekretnina veća od visine potraživanja 
Grada Rijeke.
Stoga, ne postoji zapreka da Grad Rijeka kao vjerovnik prihvati upis založnog prava na istima kao 
sredstvo osiguranja plaćanja dugovanja po osnovama  komunalne naknade, naknade za uređenje 
voda i spomeničke rente koje na dan 15. rujna 2020. godine iznosi ukupno 439.253,06 kn.
Kako je to već ranije spomenuto, budući da je dužnik u međuvremenu podmirio dio dužnog iznos 
komunalne naknade i spomeničke rente, stanje ukupnog potraživanja Grada Rijeke od dužnika 
Riječka industrija odjeće d.o.o. na dan 15. rujna 2020. godine ne odgovara stanju duga koji je bio 
utvrđen na dan 23. listopada 2019. godine povodom zahtjeva navedenog društva od 15. listopada 
2019. godine za odgodu prisilne naplate potraživanja Grada Rijeke do 31. prosinca 2019. godine.
Uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke za dužnika trgovačko društvo Riječka industrija odjeće 
d.o.o. utvrđeno je da ukupno dugovanje tog društva prema Gradu Rijeci s osnova komunalne 
naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente na dan 15. rujna 2020. godine iznosi
439.253,06 kn.
Od navedenog ukupnog potraživanja  dospjelo potraživanje s osnove komunalne naknade na dan
15. rujna 2020. godine iznosi ukupno 285.747,97 kn, od kojeg iznosa  205.565,65 kn glavnice, za 
razdoblje od travnja 2016. do prosinca 2016. godine, od studenog 2017.do travnja 2019. godine,  od 
studenog 2019. do veljače 2020. godine, te za svibanj 2020. i za rujan 2020. godine, 30.279,19 kn 
kamata obračunatih na zakašnjela plaćanja glavnice, 47.703,13 kamata obračunatih na neplaćenu 
glavnicu i 2.200,00 kn troškova ovrhe.
Dospjelo potraživanje s osnove naknade za uređenje voda na dan 15. rujna 2020. godine iznosi 
ukupno 149.886,96 kn, od kojeg iznosa 110.716,80  kn glavnice, za razdoblje od lipnja 2014. do 
prosinca 2016, od studenog 2017. do travnja 2019., od studenog 2019. do veljače 2020. godine, te 
za svibanj 2020. i za rujan 2020. godine, 37.770,16 kn kamata obračunatih na neplaćenu glavnicu i 
1.400,00 troškova ovrhe, dok po osnovi spomeničke rente  na dan 15. rujna 2020. godine ukupno 
dospjelo potraživanje iznosi 3.618,13 kn, od kojeg iznosa 3.354,00 kn glavnice, za razdoblje od 
dijela veljače do prosinca 2019. godine, 33,91 kn kamata obračunatih na zakašnjela plaćanja 
glavnice i 230,22 kn kamata obračunatih na neplaćenu glavnicu.
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 osnova komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, koje na dan 
15. rujna 2020. godine iznosi ukupno 439.253,06 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 31. prosinca 2020. godine, 
uz uvjet osiguranja naplate ukupnog iznosa duga iz točke 1. ovog Zaključka zasnivanjem 
založnog prava na nekretninama u vlasništvu trgovačkog društva Riječka industrija odjeće 
d.o.o. Rijeka, Izviđačka 13, OIB: 60667234687, označenim kao k.č.br. 3379/2 pašnjak, 
površine 656 m2, k.č.br 3379/7 pašnjak, površine 380 m2 i k.č.br. 8032 pašnjak, površine 382 
m2, upisanim u z.k.ul. 4665, u k.o. Kastav, u korist vjerovnika Grada Rijeke.

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