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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/83-66
URBROJ: 2170/01-15-00-20-12
Rijeka, 8. 9. 2020.

Gradonačelnik je 8. rujna 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se prijedlog sklapanja sporazuma između Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca, iz Rijeke, Uljarska 1, OIB: 73674241432, kako bi se u 24 mjesečna 
obroka podmirila dospjela dugovanja s osnove komunalne naknade u iznosu od 343.091,46 kn 
glavnice, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u iznosu od 15.020,24 kn, obračunatim na 
dan podnošenja zahtjeva, te iznos od 200,00 kn troška ovrhe, za razdoblje od siječnja 2017. 
godine do veljače 2020. godine, te za lipanj 2020. godine.

2. Prihvaća se prijedlog sklapanja sporazuma između Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog 
kazališta Ivana pl. Zajca, iz Rijeke, Uljarska 1, OIB: 73674241432, kako bi se u 24 mjesečna 
obroka podmirila dospjela dugovanja s osnove naknade za uređenje voda u iznosu od 24.033,81 
kn glavnice, s pripadajućim zakonskim zateznim kamata u iznosu od 914,65 kn, obračunatim na 
dan podnošenja zahtjeva, te iznos od 200,00 kn troška ovrhe, za razdoblje od siječnja 2017. 
godine do lipnja 2020. godine.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za sklapanje sporazuma s HNK 
Ivana pl. Zajca.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Lorene Peranić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za kulturu, n/r Ivana Šarara
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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: 363-01/20-04/55
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

ZA DONOŠENJE
             
         

          

Predmet: Sporazum o namirenju duga s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje 
voda između Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca

MATERIJAL IZRADILA:
Lorena Peranić

VODITELJ - RAVNATELJ:      PROČELNICA : 
Željko Vitas                         Irena Miličević                                                                                                    
  

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Dana 26. lipnja 2020. godine, Hrvatsko narodno kazalište Ivana plemenitog Zajca (dalje u 
tekstu: HNK Ivana pl. Zajca), iz Rijeke, Uljarska 1, OIB: 73674241432, obratilo se Gradu Rijeka, 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, zahtjevom za sklapanje upravnog ugovora o 
namirenju duga s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda. 

Zahtjev je upućen radi rješavanja situacije nastale nakon donošenja rješenja o ovrsi 
pljenidbom novčanih sredstava ovršenika radi naplate komunalne naknade i naknade za uređenje 
voda koja su donesena dana 20.12.2019. na iznos 372.936,52 kn glavnice komunalne naknade i 
dana 13.02.2020. na iznos 26.808,73 kn glavnice, sve uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

U svom zahtjevu navode kako financijskim planom za 2017., 2018. i 2019. godinu nije bilo 
planirano dovoljno proračunskih prihoda za pokriće rashoda režija te kako Kazalište nije ostvarilo 
dovoljno vlastitih prihoda u navedenim godinama za plaćanje rashoda po komunalnoj naknadi i 
naknadi za uređenje voda, te stoga predlažu sklapanje upravnog ugovora. Također obavještavaju 
kako nisu u mogućnosti dostaviti instrument osiguranja obročnog plaćanja. Navode kako Kazalište 
nema planiran trošak bankarske garancije u svom financijskom planu te da nemaju nekretninu u 
svom vlasništvu. Konstatiraju kako bjanko zadužnicu jamca platca ili jamstvo druge osobe s 
imovinom u vrijednosti duga može osigurati samo osnivač, tj. Grad Rijeka, koji prema Odluci o 
izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, čl. 36., ne može dati suglasnost pravnoj 
osobi u većinskom vlasništvu Grada niti za kakvo opterećivanje imovine osim u slučaju investicija, 
što upravni ugovor za namirenje dugovanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda nisu.

Na dan podnošenja zahtjeva za sklapanje sporazuma, 26. lipnja 2020. godine, HNK Ivana 
pl. Zajca duguje Gradu Rijeci ukupan iznos od 494.783,69 kn glavnice s osnove komunalne 
naknade, za razdoblje od prosinca 2015. godine do  veljače 2020. godine, te za lipanj 2020. 
godine, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, obračunatim na dan podnošenja zahtjeva, 
te iznos od 200,00 kn troška ovrhe. Po osnovi naknade za uređenje voda dugovanje Hrvatskim 
vodama iznosi 35.946,09 kn glavnice, za razdoblje od prosinca 2015. godine do lipnja 2020. 
godine, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, obračunatim na dan podnošenja zahtjeva, 
te iznos od 200,00 kn troška ovrhe.

Dana 11. ožujka 2020. godine elektroničkom komunikacijom, upućen je odgovor Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke Kazalištu, u kojem je navedeno da je 
dogovoreno da će Odjel gradske uprave za kulturu podmiriti dugovanje s osnova komunalne 
naknade i naknade za uređenje voda dospjelo za 2015. i 2016. godinu, u iznosu od 163.604,51 kn 
glavnice s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, što će biti regulirano posebnim 
sporazumom između Odjela gradske uprave za kulturu i HNK Ivana pl. Zajca. Za preostali dug, s 
osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda, dospio za 2017., 2018., 2019. i 2020. 
godinu, Odjel gradske uprave za komunalni sustav sklopit će s dužnikom sporazum.

Dospjelo dugovanje po osnovi komunalne naknade za razdoblje od siječnja 2017. godine 
do veljače 2020. godine, te za lipanj 2020. godine, koje bi bilo predmetom sporazuma, iznosi 
343.091,46 kn glavnice, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u iznosu od 15.020,24 kn, 
obračunatim na dan podnošenja zahtjeva, te iznos od 200,00 kn troška ovrhe. Dospjelo dugovanje 
po osnovi naknade za uređenje voda za razdoblje od siječnja 2017. godine do lipnja 2020. godine, 
koje bi bilo predmetom sporazuma, iznosi 24.033,81 kn glavnice, s pripadajućim zakonskim 
zateznim kamata u iznosu od 914,65 kn, obračunatim na dan podnošenja zahtjeva, te iznos od 
200,00 kn troška ovrhe.

Slijedom navedenoga, budući da se radi o proračunskom korisniku koji se financira iz 
sredstava Proračuna Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže sklapanje 
sporazuma o namirenju duga s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda između 
Grada Rijeke i HNK Ivana pl. Zajca, i to u 24 uzastopna mjesečna obroka, pošto nisu ispunjeni 
uvjeti iz čl. 102. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 
42/20) za sklapanje upravnog ugovora.
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Slijedom naprijed navedenog, predlaže se donošenje slijedećeg Zaključka:

                                                 ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se prijedlog sklapanja sporazuma između Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca, iz Rijeke, Uljarska 1, OIB: 73674241432, kako bi se u 24 mjesečna obroka 
podmirila dospjela dugovanja s osnove komunalne naknade u iznosu od 343.091,46 kn glavnice, s 
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u iznosu od 15.020,24 kn, obračunatim na dan 
podnošenja zahtjeva, te iznos od 200,00 kn troška ovrhe, za razdoblje od siječnja 2017. godine do 
veljače 2020. godine, te za lipanj 2020. godine.

2. Prihvaća se prijedlog sklapanja sporazuma između Grada Rijeke i Hrvatskog narodnog kazališta 
Ivana pl. Zajca, iz Rijeke, Uljarska 1, OIB: 73674241432, kako bi se u 24 mjesečna obroka 
podmirila dospjela dugovanja s osnove naknade za uređenje voda u iznosu od 24.033,81 kn 
glavnice, s pripadajućim zakonskim zateznim kamata u iznosu od 914,65 kn, obračunatim na dan 
podnošenja zahtjeva, te iznos od 200,00 kn troška ovrhe, za razdoblje od siječnja 2017. godine do 
lipnja 2020. godine.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za sklapanje sporazuma s HNK Ivana 
pl. Zajca.
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