TOČKA 33.

ODLUKA
o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja
fizičkih i pravnih osoba

IZVJESTITELJ: Pročelnica

PRIJEDLOG
Na temelju Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ 62/18), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01; 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine
PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i članka 18. „Službene novine Općine Jelenje“ br. 3/17, 5/18 i 11/18)
Općinsko vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj dana 19. studenoga 2019. donijelo je

ODLUKA
o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja
fizičkih i pravnih osoba
Članak 1.
Odobrava se otpis dospjelih potraživanja Općine Jelenje za koje je utvrđeno da su nenaplativa uslijed
nastupanja zastare ili su nenaplative sukladno važećim zakonskim propisima.
Članak 2.
Otpis potraživanja odobrava se za potraživanja u ukupnom iznosu od 322.254,71 kuna, a iskazana su u
analitičkim evidencijama potraživanja sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine na osnovi komunalne
naknade za stambeni i poslovni prostor, zakupa poslovnog prostora te zakonskih kamata i troška ovrhe i
to:
- komunalne naknade fizičke osobe u ukupnom iznosu od 267.936,31 kuna – analitički popis dužnika
s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se Odluci i njegov je sastavni dio,
- komunalne naknade pravne osobe u ukupnom iznosu od 54.318,40 kuna – analitički popis dužnika
s iznosom potraživanja koji se otpisuje prilaže se Odluci i njegov je sastavni dio,
Članak 3.
Popis obveznika i visina duga koji se temeljem ove Odluke otpisuje, javno će se objaviti sukladno članku
68. stavak 5. točka 6. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), na službenoj stranici
Općine Jelenje www.jelenje.hr i na oglasnoj ploči Općine Jelenje.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje da u skladu s ovom Odlukom izvrši isknjiženja u
poslovnim knjigama analitike i sintetike s datumom 31. 12. 2019. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenim novinama Općine Jelenje.
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PRAVNA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj: 33/01, 60/01; 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19)
Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ 62/18)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15)

PREDLAGATELJ:

Općinski načelnik (članak 33. Statuta Općine Jelenje („Službene novine PGŽ“
broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 7/17,
5/18, 11/18)

OBRAZLOŽENJE:
Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2015.
provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova
fizičkim osobama („Narodne novine“ 62/18) još uvijek provodi. Općina Jelenje kao ovrhovoditelj u
postupcima pred Finom ostvaruje prednost s aspekta zastare. Zastarni rok po Zakonu o obveznim odnosima
(„Narodne novine“ broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) za sve ovršne isprave (utvrđene tražbine
pravomoćnom sudskom odlukom, nagodbom pred sudom i rješenjem javnog bilježnika) iznosi 10 godina,
odnosno 3 godine za sve povremene tražbine koje proistječu iz tih odluka (komunalna naknada za stambene
i poslovne prostore, zakup poslovnih prostora).
Općina Jelenje temeljem vlastite odluke može otpisati dospjeli dug bez ograničenja novčanog iznosa.
Općinsko vijeće Općine Jelenje nadležno je za donošenje Odluke o otpisu dospjelih a nenaplaćenih
potraživanja u iznosu propisanom Statutom. Ukupan iznos dospjelih a nenaplaćenih potraživanja na osnovi
komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor, zakupa poslovnog prostora te zakonskih kamata i troška
ovrhe iznosi =322.254,71 HRK. U navedenom obuhvaćen je skupni iznos za fizičke osobe koji se odnosi na
one koji nemaju registriranu djelatnost i one koji imaju registriranu djelatnost a iznosi =267.936,31 HRK.
Nadalje, potraživanja za pravne osobe ukupno iznose =54.318,40 HRK. Budući da je naveden sveukupan
iznos potraživanja veći od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom,
Odluku donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje.
U prilogu se nalazi tabelarni prikaz evidencije ovršenika i svih dospjelih a nenaplaćenih potraživanja do 31.
prosinca 2015. godine a koji se nalaze na FINI koja vrši prisilnu naplatu, a na osnovi komunalne naknade za
stambeni i poslovni prostor, zakupa poslovnog prostora te zakonskih kamata i troška ovrhe. Budući da se
Općine Jelenje godinama nije mogla naplatiti, a prošao je rok od 3 godine prema Zakonu o provedbi ovrhe
na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj: 68/18), a radi se o umrlim osobama, osobama kojima je
dugogodišnje blokiran račun ili osobama koje su prema evidenciji trgovačkih sudova u Republici hrvatskoj
prestale postojati (brisane su) Općinsko vijeće Općine Jelenje donosi Odluku o otpisu dospjelih a
nenaplaćenih potraživanja, a sve sukladno Zakonu o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
NAPOMENA: Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 na snazi od 25.05.2018. osobni
podaci fizičkih osoba se ne objavljuju, stoga uvid u potpunu dokumentaciju može se dobiti putem zahtjeva
za pristup informacija, te potpisivanje Izjave o tajnosti podataka.

