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Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. PRIHVAĆA SE zahtjev UDRUGE GANESHA YOGA CENTAR iz Rijeke, Korzo 2/A (OIB: 
85568282112), zakupnika poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Korzo 2/A, koji koristi temeljem 
Ugovora o zakupu broj 8505/02-03 od 09. listopada 2014. godine, za obavljanje djelatnosti 
članskih organizacija, da mu se zbog ne mogućnosti korištenja predmetnog prostora uzrokovane 
poplavom, odobri oslobađanje plaćanja zakupnine za poslovni prostor u razdoblju od 28. travnja 
2017. godine do 07. srpnja 2017. godine.   
           2. NE PRIHVAĆA SE zahtjev zakupnika iz točke 1. ovog zaključka za oslobađanje plaćanja 
zakupnine za razdoblje od 01. do 31.07.2017. i razdoblje od 01. do 31.08.2017. godine budući za 
isto ne postoji opravdani razlog i oslobađanje plaćanja ostalih troškova koji proizlaze s osnove 
korištenja poslovnog prostora budući da zato nije ispunjena niti jedna od pretpostavki propisanih 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnoj naknadi. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. UDRUZI GANESHA YOGA CENTAR iz Rijeke, Korzo 2/A 
2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina, Marine Superina i Petra Đurića 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima poslovne  
i javne namjene 
KLASA: 372-01/17-02/107 
URBROJ: 2170/01-17-40-17-1 
Rijeka, 26. listopad 2017. god. 
 
 
 

 
 
 

MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 
 
 
 

 
PREDMET: Prijedlog zaključka za oslobađanje od plaćanja zakupnine 
         -poslovni prostor u Rijeci na adresi Korzo 2/A 
         -zakupnik: UDRUGA GANESHA YOGA CENTAR  
 
 

 
 
MATERIJAL IZRADIO: 
Petar Đurić 
 
 
RAVNATELJ-VODITELJ 1:  
Marina Superina 
 
 
 
 
                                               Pročelnica: 
 

                                                                                                   Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 

Zakupnik poslovnog prostora u Rijeci na adresi Korzo 2/A, Udruga Ganesha yoga centar iz 
Rijeke, dostavio je zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine i ostalih troškova korištenja 
predmetnog prostora u razdoblju sanacije istog od posljedica poplave do koje je u prostoru 
došlo dana 28. travnja 2017. godine. Nadalje u svom zahtjevu zakupnik traži i oslobađanje 
od plaćanja zakupnine i ostalih troškova s osnove korištenja poslovnog prostora za razdoblje 
srpanj – kolovoz 2017. godine zbog kako navodi ne korištenja predmetnog prostora u ljetnim 
mjesecima zbog neaktivnosti članstva 
Zakupnik predmetni prostor koristi temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 
8505/02-03 od 09. listopada 2014. godine za obavljanje djelatnosti članskih organizacija. 
 
U svezi traženog zatraženo je mišljenje Direkcije za gradnju i održavanje objekata poslovne i 
javne  namjene koja se u svom mišljenju od 29. rujna 2017. godine očitovala na način da se 
zakupnika može osloboditi plaćanja zakupnine u razdoblju od 28. travnja 2017. godine (dan 
nastanka štete) do 07. srpnja 2017. godine (dan završetka sanacije prostora), budući da 
zakupnik u navedenom razdoblju nije mogao koristiti poslovni prostor. Što se tiče dijela 
zahtjeva za oslobađanje plaćanja zakupnine za razdoblje srpanj – kolovoz radi ne korištenja 
prostora u ljetnim mjesecima zbog neaktivnosti članova, navedenom se ne može udovoljiti 
budući za isto nema opravdanog razloga. 
 
Nadalje, u svezi dijela zahtjeva kojim se traži oslobađanje plaćanja ostalih troškova koji 
proizlaze s osnove korištenja poslovnog prostora zatraženo je i mišljenje Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, koji se u svom mišljenju od 13. listopada 2017. godine očitovao 
na način da zahtjevu nije moguće udovoljiti budući da zato nije ispunjena niti jedna od 
pretpostavki propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnoj 
naknadi. 
 
U skladu sa navedenim potrebno je udovoljiti dijelu zahtjeva zakupnika na način da se isti 
oslobodi plaćanja zakupnine za razdoblje od 28. travnja 2017. godine do 07. srpnja 2017. 
godine, dok se dijelu zahtjeva zakupnika kojim se traži oslobađanje plaćanja zakupnine za 
razdoblje od 01. do 31.07.2017. i razdoblje od 01. do 31.08.2017. godine i oslobađanje 
plaćanja ostalih troškova koji proizlaze s osnove korištenja poslovnog prostora ne može 
udovoljiti. 

 
 

Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko goranske 
županije broj 24/09, 11/10, 5/13, Službene novine Grada Rijeke broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni 
tekst): 
 
 
1. PRIHVAĆA SE zahtjev UDRUGE GANESHA YOGA CENTAR iz Rijeke, Korzo 2/A (OIB: 
85568282112), zakupnika poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Korzo 2/A, koji koristi 
temeljem Ugovora o zakupu broj 8505/02-03 od 09. listopada 2014. godine, za obavljanje 
djelatnosti članskih organizacija, da mu se zbog ne mogućnosti korištenja predmetnog 
prostora uzrokovane poplavom, odobri oslobađanje plaćanja zakupnine za poslovni prostor u 
razdoblju od 28. travnja 2017. godine do 07. srpnja 2017. godine.   



2. NE PRIHVAĆA SE zahtjev zakupnika iz točke 1. ovog zaključka za oslobađanje plaćanja 
zakupnine za razdoblje od 01. do 31.07.2017. i razdoblje od 01. do 31.08.2017. godine 
budući za isto ne postoji opravdani razlog i oslobađanje plaćanja ostalih troškova koji 
proizlaze s osnove korištenja poslovnog prostora budući da zato nije ispunjena niti jedna od 
pretpostavki propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnoj 
naknadi. 
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