REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/17-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-3
Rijeka, 25. 2. 2021.

Gradonačelnik je 25. veljače 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. U svrhu namirenja dijela preostalog 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 dijela međusobnih
potraživanja nastalih prije otvaranja stečajnog postupka (23. srpnja 2020. godine), na način da se
potraživanje Grada od Dužnika s osnova zakupa javnih površina u iznosu od 21.824,72 kuna,
prebije s obvezama Grada prema Dužniku po osnovi ugostiteljskih usluga u istom iznosu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ovoga zaključka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Ante Mađerića, Mateje Nižić Jovičić,
Vladana Mekterovića
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KLASA: 400-01/21-01/7
URBROJ: 2170/01-08-00-21-1
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PREDMET:

Prijedlog zaključka o prijeboju dijela preostalog međusobnog potraživanja
Grada Rijeke i GUBERNACULUM d.o.o. u stečaju

Materijal izradili:
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Obrazloženje
Prijedloga zaključka o prijeboju dijela preostalog međusobnog 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 bio
otvoren stečajni postupak, a za stečajnog upravitelja imenovan je odvjetnik Alein Khan.
U predmetnom stečajnom postupku Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) je kao vjerovnik prijavio
tražbinu u ukupnom iznosu od 32.448,57 kuna s osnova komunalne naknade, spomeničke rente,
zakupa javnih površina i poreza na potrošnju. Stečajni upravitelj je prijavljenu tražbinu Grada u
cijelosti priznao.
Tijekom predmetnog stečajnog postupka, sukladno Zaključcima Gradonačelnika Grada Rijeke
KLASA: 023-01/20-04/118-71, URBROJ: 2170/01-15-00-20-15 od 1. prosinca 2020. i KLASA: 02301/20-04/122-72, URBROJ: 2170/01-15-00-20-51 od 21. prosinca 2020. godine, u svrhu namirenja
dijela potraživanja koje Grad ima od Dužnika proveden je prijeboj međusobnih potraživanja
nastalih nakon otvaranja stečajnog postupka s osnova zakupa javnih površina i poreza na
potrošnju, s jedne strane, te ugostiteljskih usluga, s druge strane, u ukupnom iznosu od 14.718,44
kuna. Također, provedeno je i nekoliko multilateralnih prijeboja, čime se dodatno smanjilo
dugovanje Grada prema Dužniku za 17.011,84 kuna.
Trgovački sud u Rijeci je dana 9. veljače 2021. godine, na prijedlog stečajnog upravitelja,
rješenjem posl. broj 15 St-499/19-53 obustavio i zaključio stečajni postupak nad Dužnikom iz
razloga što stečajna masa nije dostatna ni za namirenje troškova stečajnog postupka i dospjelih
obveza stečajne mase te je, slijedom toga, utvrđeno da će se po pravomoćnosti istog rješenja
Dužnik brisati iz sudskog registra. Provjerom u sudskom registru utvrđeno je da Dužnik do
upućivanja ovoga materijala na donošenje još nije brisan iz sudskog registra, slijedom čega isti još
uvijek egzistira kao pravni subjekt.
Budući da nakon brisanja Dužnika iz sudskog registra Grad više neće moći naplatiti potraživanja
prema istome, u svrhu naplate dijela potraživanja Grada, sukladno zakonskim mogućnostima a
prema preporuci odvjetnika, punomoćnika Grada u ovome stečajnom postupku, predlaže se prije
konačnog brisanja Dužnika izvršiti prijeboj međusobnih potraživanja Grada i Dužnika nastalih do
otvaranja predmetnog stečajnog postupka (23. srpnja 2020. godine) s osnova zakupa javnih
površina, s jedne strane, i ugostiteljskih usluga, s druge strane, u ukupnom iznosu od 21.824,72
kuna.
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg zaključka:
Z A K LJ U Č A K
1. U svrhu namirenja dijela preostalog 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 dijela
međusobnih potraživanja nastalih prije otvaranja stečajnog postupka (23. srpnja 2020.
godine), na način da se potraživanje Grada od Dužnika s osnova zakupa javnih površina u
iznosu od 21.824,72 kuna, prebije 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.
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