REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/104-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-45
Rijeka, 9. 11. 2020.

Gradonačelnik je 9. studenog 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Trgovačkom društvu K. U. d.o.o. Rijeka, Šetalište Joakima Rakovca 33, odobrava se
zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade,
s pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
te Zapisniku o usklađenju duga od 2. studenoga 2020. godine, u ukupnom iznosu od 48.294,98
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-8900/2020 od
22.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne naknade s
pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog zaključka, koju je priložio dužnik.
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, Lorene Peranić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/104-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-46
Rijeka, 9. 11. 2020.

Gradonačelnik je 9. studenog 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Trgovačkom društvu P. S. R. d.o.o. Rijeka, Riva 6, odobrava se zaključenje Upravnog
ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, s pripadajućim
zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te Zapisniku o
usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od 24.979,96 kn, u 10 (deset)
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-7537/2020 od
12.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne naknade s
pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog zaključka, koju je priložio dužnik.
3. Trgovačkom društvu P. S. R. d.o.o. Rijeka, Riva 6, odobrava se zaključenje Upravnog
ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga naknade za uređenje voda, s pripadajućim
zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te Zapisniku o
usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od 4.593,69 kn, u 3 (tri)
uzastopna, mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog ugovora.
4. Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca Posl.br. OV-7536/2020 od
12.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa naknade za uređenje
voda s pripadajućim kamatama iz točke 3. ovog zaključka, koju je priložio dužnik.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti provedbu ovog zaključka.
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

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/104-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-47
Rijeka, 9. 11. 2020.

Gradonačelnik je 9. studenog 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Trgovačkom društvu S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c, odobrava se zaključenje
Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, s
pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te
Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od 28.301,21 kn, u
10 (deset) 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-21492/2020 od
14.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne naknade s
pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog zaključka, koju je priložio dužnik.
3. Trgovačkom društvu S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c, odobrava se zaključenje
Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga spomeničke rente, s
pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te
Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od 3.005,16 kn, u
3 (tri) uzastopna, mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti sastavni dio Upravnog
ugovora.
4. Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca Posl.br. OV-21491/2020 od
14.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa spomeničke rente s
pripadajućim kamatama iz točke 3. ovog zaključka, koju 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, Lorene Peranić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/69
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1
Rijeka, 06.11.2020.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
ZA DONOŠENJE

Predmet: - Obročno plaćanje duga komunalne naknade i naknade za uređenje voda
sklapanjem Upravnih ugovora između
GRADA RIJEKA i TD P. S. R. d.o.o., Rijeka, Riva 6

MATERIJAL IZRADILA:
Lorena Peranić
VODITELJ - RAVNATELJ:

PROČELNICA:

Željko Vitas

Irena Miličević

#potpis#

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406

www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Obrazloženje uz prijedlog Zaključka
Dana 13. listopada 2020. godine trgovačko društvo P. S. R. d.o.o., Rijeka, Riva 6, podnijelo je
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke prijedlog za obročnu otplatu duga s
osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda sklapanjem upravnih ugovora. Dug
komunalne naknade odnosi se na razdoblje od svibnja 2019. do veljače 2020. godine, te od lipnja
2020. do rujna 2020 godine, a dug naknade za uređenje voda odnosi se na razdoblje od travnja
2019. do rujna 2020. godine. Predlažu da dospjeli dug po osnovi komunalne naknade podmire u
24 (dvadesetčetiri) mjesečna obroka, a po osnovi naknade za uređenje voda u 6 (šest) mjesečnih
obroka.
Kao razlog nemogućnosti plaćanja dužnih iznosa komunalne naknade i naknade za uređenje voda
navodi se nemogućnost obavljanja djelatnosti uslijed COVID-a 19.
Temeljem prijedloga za sklapanje upravnih ugovora kojima bi se odredila obročna otplata
predmetnih dugovanja, direktor trgovačkog društva P. S. R. d.o.o., pozvan je u prostorije Grada
Rijeke, Odjela za komunalni sustav, radi usklađivanja duga komunalne naknade i naknade za
uređenje voda, sve u skladu s člankom 102. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br.
115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20), o čemu je dana 29. listopada 2020. godine sačinjen
zapisnik.
Tom je prilikom utvrđeno da trgovačko društvo P. S. R. d.o.o. na dan podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, 13. listopada 2020.
godine, duguje Gradu Rijeci iznos od ukupno 24.979,96 kn, od čega 23.089,68 kn glavnice, za
razdoblje od svibnja 2019. do veljače 2020. godine, te od lipnja 2020. do rujna 2020 godine,
zatezne kamate obračunate od dana njihova dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno
plaćanje duga, 13. listopada 2020. godine, u iznosu od 1.090,28 kn, te troškove ovrhe u iznosu od
800,00 kn. Nadalje, utvrđeno je da trgovačko društvo P. S. R. d.o.o. na dan podnošenja prijedloga
za sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga naknade za uređenje voda, 13.
listopada 2020. godine, duguje Hrvatskim vodama iznos od ukupno 4.593,69 kn, od čega
4.009,60 kn glavnice, za razdoblje od travnja 2019. do rujna 2020. godine, zatezne kamate
obračunate od dana njihova dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno plaćanje duga,
13. listopada 2020. godine, u iznosu od 184,09 kn, te troškove ovrhe u iznosu od 400,00 kn.
Nastavno, dana 29. listopada 2020. godine analizirani su podaci iz prijedloga dužnika, kao i iz
zapisnika o usklađenju duga s osnove komunalne naknade i zapisnika o usklađenju duga s osnove
naknade za uređenje voda, o čemu su također sastavljeni zapisnici koji su prilog ovom materijalu.
Tako je utvrđeno da su prema dužniku poduzete mjere ovrhe s osnove duga komunalne naknade i
naknade za uređenje voda, da ne vodi sudske sporove koji su od utjecaja na preuzimanje buduće
obveze iz upravnih ugovora, da njegov račun nije blokiran, kao niti račun jamca – platca iz bjanko
zadužnice. Slijedom navedenoga, s trgovačkim društvom P. S. R. d.o.o. mogu se zaključiti upravni
ugovori budući da isti udovoljavaju uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom, odnosno,
budući da ne postoje ograničenja propisana člankom 101. Općeg poreznog zakona.
Stoga je stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ocijenila da je
dužnik komunalne naknade i naknade za uređenje voda, trgovačko društvo P. S. R. d.o.o., učinio
vjerojatnim ispunjenje svrhe i predmeta upravnih ugovora. Međutim, u odnosu na prijedlog dužnika
da mu se omogući obročna otplata dugovanja komunalne naknade u 24 (dvadesetčetiri) mjesečnih
obroka, stav je stručne službe da dužniku obzirom na visinu predmetnih dugovanja valja omogućiti
otplatu duga s osnove komunalne naknade u 10 (deset) uzastopnih, mjesečnih obroka, a
dugovanja s osnove naknade za uređenje voda u 3 (tri) uzastopna, mjesečna obroka.
Napominje se da je dužnik dostavio kao sredstva osiguranja radi naplate dugovanja u spis
predmeta uz prijedloge za obročnu otplatu duga s osnova komunalne naknade i naknade za
uređenje voda bjanko zadužnice. Bjanko zadužnica posl. br. OV-7537/2020 od 12. listopada 2020.
godine, izdana je na iznos do 50.000,00 kn i sadrži izjavu jamca platca, ovjerena je od javnog
bilježnika sukladno Ovršnom zakonu, te pokriva ukupan iznos duga komunalne naknade koji je
predmetom obročnog plaćanja. Zatim, bjanko zadužnica posl. br. OV-7536/2020 od 12. listopada
2020. godine, izdana je na iznos do 5.000,00 kn, sadrži izjavu jamca platca i ovjerena je od javnog
bilježnika sukladno Ovršnom zakonu, te pokriva ukupan iznos duga naknade za uređenje voda koji
je predmetom obročnog plaćanja.
Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406

www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Ujedno se konstatira da je dužnik u spis predmeta priložio potvrde Financijske agencije u Rijeci da
računi dužnika i jamca platca nisu u blokadi.
Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, temeljem odredbe čl. 101. stavka 5. Općeg poreznog
zakona ocjenjuje da je trgovačko društvo P. S. R. d.o.o., ispunilo zakonom propisane uvjete i da su
Prijedlozi tog društva za sklapanje Upravnih ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne
naknade i naknade za uređenje voda osnovani, te se predlaže donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK
1.Trgovačkom društvu P. S. R. d.o.o. Rijeka, Riva 6, odobrava se zaključenje Upravnog
ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, s pripadajućim
zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te
Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od 24.979,96
kn, u 10 (deset) 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-7537/2020 od
12.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne
naknade s pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog Zaključka, koju je priložio dužnik.
3.Trgovačkom društvu P. S. R. d.o.o. Rijeka, Riva 6, odobrava se zaključenje Upravnog
ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga naknade za uređenje voda, s
pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni
sustav, te Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od
4.593,69 kn, u 3 (tri) uzastopna, mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti
sastavni dio Upravnog ugovora.
4.Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca Posl.br. OV-7536/2020 od
12.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa naknade za
uređenje voda s pripadajućim kamatama iz točke 3. ovog Zaključka, koju je priložio dužnik.
5.Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za cjelovitu provedbu ovog Zaključka.

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406

www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/70
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1
Rijeka, 06.11.2020.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
ZA DONOŠENJE

Predmet: - Obročno plaćanje duga komunalne naknade i spomeničke rente
sklapanjem Upravnih ugovora između
GRADA RIJEKA i TD S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c

MATERIJAL IZRADILA:
Lorena Peranić

VODITELJ - RAVNATELJ:

PROČELNICA:

Željko Vitas

Irena Miličević

#potpis#

Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209405, Fax. 209406

www.-rijeka.hr
E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Obrazloženje uz prijedlog Zaključka
Dana 23. listopada 2020. godine trgovačko društvo S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c,
podnijelo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke prijedlog za obročnu otplatu
duga s osnova komunalne naknade i spomeničke rente sklapanjem upravnih ugovora, i to za dug
komunalne naknade za razdoblje od rujna 2018. do listopada 2020. godine, te te za dug
spomeničke rente za razdoblje od srpnja 2019. do rujna 2020. godine. Predlažu da dospjeli dug
po osnovama komunalne naknade i spomeničke rente podmire u 24 (dvadesetčetiri) mjesečna
obroka.
Kao razlog nemogućnosti plaćanja dužnih iznosa komunalne naknade i spomeničke rente navodi
se neočekivano smanjenje poslovanja nastalo zbog pandemije COVID-a 19, te izvanredna
situacija u turizmu.
Temeljem prijedloga za sklapanje upravnih ugovora kojima bi se odredila obročna otplata
predmetnih dugovanja, direktorica trgovačkog društva S. d.o.o., pozvana je u prostorije Grada
Rijeke, Odjela za komunalni sustav, radi usklađivanja duga komunalne naknade i spomeničke
rente, sve u skladu s člankom 102. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18,
121/19, 32/20, 42/20), o čemu je dana 29. listopada 2020. godine sačinjen zapisnik.
Tom je prilikom utvrđeno da trgovačko društvo S. d.o.o., na dan podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, 23. listopada 2020.
godine, duguje Gradu Rijeci iznos od ukupno 28.301,21 kn, od čega 26.617,11 kn glavnice, za
razdoblje od rujna 2018. do listopada 2020. godine i zatezne kamate obračunate od dana njihova
dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno plaćanje duga, 23. listopada 2020. godine, u
iznosu od 1.684,10 kn. Utvrđeno je da trgovačko društvo S. d.o.o. na dan podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga spomeničke rente, 23. listopada 2020.
godine, duguje Gradu Rijeci iznos od ukupno 3.005,16 kn, od čega 2.932,62 kn glavnice, za
razdoblje od srpnja 2019. do rujna 2020. godine i zatezne kamate obračunate od dana njihova
dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno plaćanje duga, 23. listopada 2020. godine, u
iznosu od 72,54 kn.
Nastavno, dana 29. listopada 2020. godine analizirani su podaci iz prijedloga dužnika, kao i iz
zapisnika o usklađenju duga s osnove komunalne naknade i zapisnika o usklađenju duga s osnove
spomeničke rente, o čemu su također sastavljeni zapisnici koji su prilog ovom materijalu. Tako je
utvrđeno da su prema dužniku poduzete mjere ovrhe s osnove duga komunalne naknade i
spomeničke rente, da ne vodi sudske sporove koji su od utjecaja na preuzimanje buduće obveze iz
upravnih ugovora, da njegov račun nije blokiran, kao niti račun jamca – platca iz bjanko zadužnice.
Slijedom navedenoga, s trgovačkim društvom S. d.o.o. mogu se zaključiti upravni ugovori budući
da isti udovoljavaju uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom, odnosno budući da ne postoje
ograničenja propisana člankom 101. Općeg poreznog zakona.
Stoga je stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ocijenila da je
dužnik komunalne naknade i spomeničke rente, trgovačko društvo S. d.o.o, učinio vjerojatnim
ispunjenje svrhe i predmeta upravnih ugovora. Međutim, u odnosu na prijedlog dužnika da mu se
omogući obročna otplata dugovanja komunalne naknade i spomeničke rente u 24 (dvadesetčetiri)
mjesečnih obroka, stav je stručne službe da dužniku obzirom na visinu predmetnih dugovanja valja
omogućiti otplatu duga s osnove komunalne naknade u 10 (deset) uzastopnih, mjesečnih obroka,
a dugovanja s osnove spomeničke rente u 3 (tri) uzastopna, mjesečna obroka.
Napominje se da je dužnik dostavio kao sredstva osiguranja radi naplate dugovanja u spis
predmeta uz prijedloge za obročnu otplatu duga s osnova komunalne naknade i spomeničke rente
bjanko zadužnice. Bjanko zadužnica posl. br. OV-21492/2020 od 14. listopada 2020. godine,
izdana je na iznos do 50.000,00 kn , sadrži izjavu jamca platca i ovjerena je od javnog bilježnika
sukladno Ovršnom zakonu, te pokriva ukupan iznos duga komunalne naknade koji je predmetom
obročnog plaćanja. Zatim, bjanko zadužnica posl. br. OV-21491/2020 od 14. listopada 2020.
godine, izdana je na iznos do 5.000,00 kn, sadrži izjavu jamca platca i ovjerena je od javnog
bilježnika sukladno Ovršnom zakonu, te pokriva ukupan iznos duga spomeničke rente koji je
predmetom obročnog plaćanja.
Ujedno se konstatira da je dužnik u spis predmeta priložio potvrde Financijske agencije u Rijeci da
računi dužnika i jamca platca nisu u blokadi.
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Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, temeljem odredbe čl. 101. stavka 5. Općeg poreznog
zakona ocjenjuje da je trgovačko društvo S. d.o.o. ispunilo zakonom propisane uvjete i da su
Prijedlozi tog društva za sklapanje Upravnih ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne
naknade i spomeničke rente osnovani, te se predlaže donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK
1.Trgovačkom društvu S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c, odobrava se zaključenje
Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, s
pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni
sustav, te Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od
28.301,21 kn, u 10 (deset) 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-21492/2020 od
14.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne
naknade s pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog Zaključka, koju je priložio dužnik.
3. Trgovačkom društvu S. d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 2/c, odobrava se zaključenje
Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga spomeničke rente, s
pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za komunalni
sustav, te Zapisniku o usklađenju duga od 29. listopada 2020. godine, u ukupnom iznosu od
3.005,16 kn, u 3 (tri) uzastopna, mjesečna obroka prema otplatnom planu koji će biti
sastavni dio Upravnog ugovora.
4. Prihvaća se bjanko zadužnica koja sadrži izjavu jamca platca Posl.br. OV-21491/2020 od
14.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa spomeničke
rente s pripadajućim kamatama iz točke 3. ovog Zaključka, koju je priložio dužnik.
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za cjelovitu provedbu ovog Zaključka.
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka
Dana 23. listopada 2020. godine trgovačko društvo K. U. d.o.o., Rijeka, Šetalište Joakima Rakovca
33, podnijelo je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke prijedlog za obročnu
otplatu duga s osnove komunalne naknade sklapanjem upravnog ugovora. Dug komunalne
naknade odnosi se na razdoblje od srpnja 2019. do veljače 2020. godine, te od lipnja 2020. do
listopada 2020 godine. Predlažu da dospjeli dug po osnovi komunalne naknade podmire u 24
(dvadesetčetiri) mjesečna obroka.
Kao razlog nemogućnosti plaćanja dužnih iznosa komunalne naknade navodi se pad prometa
uzrokovan pandemijom i teška gospodarska situacija u zemlji i privredi.
Temeljem prijedloga za sklapanje upravnog ugovora kojim bi se odredila obročna otplata
predmetnog dugovanja, direktorica trgovačkog društva K. U. d.o.o., pozvana je u prostorije Grada
Rijeke, Odjela za komunalni sustav, radi usklađivanja duga komunalne naknade, sve u skladu s
člankom 102. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20,
42/20), o čemu je dana 2. studenoga 2020. godine sačinjen zapisnik.
Tom je prilikom utvrđeno da trgovačko društvo K. U. d.o.o. na dan podnošenja prijedloga za
sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne naknade, 23. listopada 2020.
godine, duguje Gradu Rijeci iznos od ukupno 48.294,98 kn, od čega 45.892,69 kn glavnice, za
razdoblje od srpnja 2019. do veljače 2020. godine, te od lipnja 2020. do listopada 2020 godine,
zatezne kamate obračunate od dana njihova dospijeća do dana podnošenja prijedloga za obročno
plaćanje duga, 23. listopada 2020. godine, u iznosu od 1.802,29 kn, te iznos od 600,00 kn
troškova ovrhe.
Nastavno, dana 3. studenoga 2020. godine analizirani su podaci iz prijedloga dužnika, kao i iz
zapisnika o usklađenju duga s osnove komunalne naknade, o čemu je također sastavljen zapisnik
koji je prilog ovom materijalu. Tako je utvrđeno da su prema dužniku poduzete mjere ovrhe s
osnove duga komunalne naknade, da ne vodi sudske sporove koji su od utjecaja na preuzimanje
buduće obveze iz upravnih ugovora, da njegov račun nije blokiran, kao niti račun jamca –
platca iz bjanko zadužnice. Utvrđeno je da je dužnik u spis premeta dostavio popis dugotrajne
imovine, otvorene stavke dobavljača, te bruto bilancu.
Slijedom navedenoga, s trgovačkim društvom K. U. d.o.o., može se zaključiti upravni ugovor
budući da isti udovoljava uvjetima propisanim Općim poreznim zakonom, odnosno, budući da ne
postoje ograničenja propisana člankom 101. Općeg poreznog zakona.
Stoga je stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ocijenila da je
dužnik komunalne naknade, trgovačko društvo K. U. d.o.o., učinio vjerojatnim ispunjenje
svrhe i predmeta upravnih ugovora. Međutim, u odnosu na prijedlog dužnika da mu se
omogući obročna otplata dugovanja komunalne naknade u 24 (dvadesetčetiri) mjesečna
obroka, stav je stručne službe da dužniku obzirom na visinu predmetnih dugovanja valja
omogućiti otplatu duga s osnove komunalne naknade u 12 (dvanaest) uzastopnih,
mjesečnih obroka.
Napominje se da je dužnik dostavio u spis predmeta, kao sredstvo osiguranja radi naplate
dugovanja, uz prijedlog za obročnu otplatu duga s osnova komunalne naknade, bjanko zadužnicu.
Bjanko zadužnica posl. br. OV-8900/2020 od 22. listopada 2020. godine, izdana je na iznos do
50.000,00 kn i sadrži izjavu jamca platca, ovjerena je od javnog bilježnika sukladno Ovršnom
zakonu, te pokriva ukupan iznos duga komunalne naknade koji je predmetom obročnog plaćanja.
Ujedno se konstatira da je dužnik u spis predmeta priložio potvrde Financijske agencije u Rijeci da
računi dužnika i jamca platca nisu u blokadi.
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Slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, stručna služba Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, temeljem odredbe čl. 101. stavka 5. Općeg poreznog
zakona ocjenjuje da je trgovačko društvo K. U. d.o.o., ispunilo zakonom propisane uvjete i da je
šTPrijedlog tog društva za sklapanje Upravnog ugovora radi obročnog plaćanja duga komunalne
naknade osnovan, te se predlaže donijeti slijedeći:

ZAKLJUČAK
1. Trgovačkom društvu K. U. d.o.o. Rijeka, Šetalište Joakima Rakovca 33, odobrava se
zaključenje Upravnog ugovora s Gradom Rijeka radi obročnog plaćanja duga komunalne
naknade, s pripadajućim zateznim kamatama prema izračunu Odjela gradske uprave za
komunalni sustav, te Zapisniku o usklađenju duga od 2. studenoga 2020. godine, u
ukupnom iznosu od 48.294,98 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-8900/2020 od
22.10.2020. godine kao odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja iznosa komunalne
naknade s pripadajućim kamatama iz točke 1. ovog Zaključka, koju je priložio dužnik.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za cjelovitu provedbu ovog Zaključka.
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