REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/118-71
URBROJ: 2170/01-15-00-20-15
Rijeka, 1. 12. 2020.

Gradonačelnik je 1. prosinca 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. U svrhu namirenja dijela potraživanja koje Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) ima od
stečajnog dužnika GUBERNACULUM d.o.o. u stečaju Rijeka, Fra Serafina Schoena 1, OIB:
88785964957 (u daljnjem tekstu: Dužnik), Grad će provesti prijeboj međusobnih potraživanja u
iznosu 23.481,51 kuna, na način da se potraživanja Grada od Dužnika nastala nakon otvaranja
stečajnog postupka nad Dužnikom (23. srpnja 2020. godine) s osnova zakupa javnih površina i
poreza na potrošnju, prebiju s obvezama Grada prema Dužniku po osnovi ugostiteljskih usluga u
istom iznosu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za cjelovitu provedbu ovoga zaključka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za financije,
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Vladana Mekterovića
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Obrazloženje
Prijedlog zaključka o prijeboju dijela međusobnih potraživanja
Grada Rijeke i GUBERNACULUM d.o.o. u stečaju
Trgovačko društvo GUBERNACULUM d.o.o. Rijeka, Fra Serafina Schoena 1, OIB: 31265578531,
(u daljnjem tekstu: Dužnik) na dan 1. studenoga 2019. godine u očevidniku redoslijeda osnova za
plaćanje pri nadležnoj Financijskoj agenciji imalo je evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u
neprekinutom razdoblju od 120 dana. Slijedom toga, na prijedlog Financijske agencije, rješenjem
Trgovačkog suda u Rijeci od 23. srpnja 2020. godine, posl. br. St-499/19, nad Dužnikom je otvoren
stečajni postupak, a za stečajnog upravitelja imenovan je odvjetnik Alein Khan.
Između Grada Rijeke i Dužnika postoje međusobna potraživanja, koja uslijed blokade računa
Dužnika do otvaranja stečajnog postupka nije bilo moguće naplatiti niti prijebojem.
Stečajni upravitelj Dužnika je, u podnesenom izvještaju Trgovačkom sudu u Rijeci za izvještajno
ročište zakazano za 15. listopada 2020. godine, najavio mogući prijeboj tražbina sa Gradom
Rijeka. Nastavno na navedeno, stečajni upravitelj obratio se dana 20. listopada 2020. godine i
Gradu elektronskom poštom, sa zahtjevom za plaćanjem ili prijebojem međusobnih potraživanja.
U ovom trenutku Grad Rijeka i Dužnik imaju sljedeća međusobna potraživanja/obveze:
I. Obveze Grada Rijeke prema Gubernaculum d.o.o. u stečaju
Na dan 23. studenoga 2020. godine obveze Grada Rijeke prema Dužniku iznose ukupno
63.384,00 kn po osnovi izvršenih ugostiteljskih usluga.
Dospjele neplaćene obveze Grada prema
Gubernaculum d.o.o. u stečaju
Obveze Grada na dan 23.11.2020.

UKUPNO:
63.384,00
63.384,00

II. Potraživanja Grada Rijeke od Gubernaculum d.o.o. u stečaju
Na dan 23. studenoga 2020. godine Grad Rijeka potražuje od Dužnika ukupno 93.672,69 kn.
Sveukupno potraživanje, specificirano po vrstama prihoda, možemo podijeliti u više skupina:
a) potraživanje prijavljeno u stečajnom postupku (potraživanje u stečajnoj masi),
b) potraživanje dospjelo do dana otvaranja stečajnog postupka (23. srpnja 2020. godine), ali nije
prijavljeno u stečajnom postupku i
c) potraživanje nakon otvaranja stečajnog postupka 23. srpnja 2020. godine.

Dospjela nenaplaćena potraživanja Grada od
Gubernaculum d.o.o. u stečaju
1. SVEUKUPNO KOMUNALNA NAKNADA:

UKUPNO:

u stečajnoj
masi

Od toga:
dospjelo do
23.7.2020. (nije u
stečajnoj masi)

312,42

312,42

2. SVEUKUPNO SPOMENIČKA RENTA:

10.886,35

5.582,35

3. SVEUKUPNO ZAKUP JAVNIH POVRŠINA:

72.780,84

19.020,84

31.360,00

22.400,00

9.693,08

7.532,96

1.078,61

1.081,51

93.672,69

32.448,57

32.438,61

28.785,51

4. SVEUKUPNO POREZ NA POTROŠNJU:
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0,00

dospjelo
nakon
23.7.2020.
0,00
5.304,00
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Trgovački sud u Rijeci utvrdio je tražbine stečajnih vjerovnika višeg isplatnog reda, među kojima se
nalaze i tražbine Grada Rijeke u iznosu od 32.448,57 kn. Gradu Rijeci je prijavljena tražbina
priznata u cijelosti (potraživanje u stečajnoj masi). Navedena potraživanja u stečajnoj masi imala
su dospijeće do 23. srpnja 2020. godine (trenutak otvaranja stečaja nad Dužnikom).
Pored navedenih potraživanja u stečajnoj masi, Grad Rijeka ima dodatna potraživanja dospjela do
23. srpnja 2020. godine u iznosu od 32.448,57 kn, koja nisu ušla u stečajnu masu, a odnose se na
potraživanja za porez na potrošnju (1.078,61 kn) i na potraživanja za zakup javnih površina
(31.360 kn).
Nadalje, potraživanja Grada od Dužnika dospjela nakon 23. srpnja 2020. godine odnosno nakon
dana otvaranja stečaja, na dan 23. studenoga 2020. godine iznose 28.785,51 kn.
Slijedom navedenog, u cilju podmirenja dijela međusobnih potraživanja, predlaže se provesti
prijeboj potraživanja Grada Rijeke i Dužnika na način da se dio potraživanja Grada od Dužnika
nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka u iznosu od 23.481,51 kn po osnovu poreza na
potrošnju i zakupa javnih površina prebije s potraživanjima Dužnika od Grada s osnova izvršenih
ugostiteljskih usluga u istom iznosu.
Preostalo potraživanje Grada dospjelo nakon otvaranja stečajnog postupka u iznosu od 5.304,00
kn, odnosi se na spomeničku rentu, koja je zajednički prihod državnoga i gradskog proračuna i
uplaćuje se u korist posebnog računa Grada, slijedom čega za navedeni iznos prijeboj nije moguć.
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg zaključka:
Z A K LJ U Č A K
1. U svrhu namirenja dijela potraživanja koje Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) ima od
stečajnog dužnika GUBERNACULUM d.o.o. u stečaju Rijeka, Fra Serafina Schoena 1, OIB:
88785964957 (u daljnjem tekstu: Dužnik), Grad će provesti prijeboj međusobnih potraživanja
u iznosu 23.481,51 kuna, na način da se potraživanja Grada od Dužnika nastala nakon
otvaranja stečajnog postupka nad Dužnikom (23. srpnja 2020. godine) s osnova zakupa
javnih površina i poreza na potrošnju, prebiju s obvezama Grada prema Dužniku po osnovi
ugostiteljskih usluga u istom iznosu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za cjelovitu provedbu ovoga zaključka.

