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Gradonačelnik je 18. ožujka 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Po donošenju odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada određenih 
gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom primjenjivat će se 
sljedeće mjere: 

1. Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada 
odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, odobrava se na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 
01.03.2020. godine odgoda plaćanja:

-  zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke,
-  zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
-  komunalne naknade,
- spomeničke rente,
- zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje TD Rijeka plus 

d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.
2. Za podmirene obveze navedene u točki 1. ovoga zaključka za mjesec ožujak neće se 

vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja 
mjera.

3. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za 
vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i 
to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno 
većinskom suvlasništvu Grada Rijeke.

4. KD Čistoća d.o.o. odgađa naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su 
obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu uslugu prikupljanja 
miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1.3.2020. 
godine.

5. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka, neće 
se obračunavati zakonska zatezna kamata.

6. Ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o produljenju 
odgode plaćanja obveza iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka.

7. Nakon ukidanja mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite donijet će se odluke 
o otpisu davanja iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti
poduzetnicima, dok će se za poduzetnike kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti otpis
navedenih davanja razmotriti prema naknadno utvrđenim kriterijima.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#



Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić, Daria Dobrilovića, Tamare Grubiše
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa
3. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović
4. TD Rijeka plus d.o.o., n/r direktora
5. Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o., n/r direktora
6. TD Rijeka sport d.o.o., n/r direktora
7. KD Čistoća d.o.o., n/r direktorice
8. Odjel gradske uprave za financije, 2
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Uvodno obrazloženje

13. ožujka 2020. godine je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na 
području čitave Republike Hrvatske, slijedom čega su na državnoj razini donesene, 
odnosno najavljene mjere za suzbijanje epidemije, koje direktno utječu na gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine najavila da  će 
idućih dana Nacionalni stožer civilne zaštite sigurno donositi mjere privremenog ograničenja 
rada ili obustave rada nekih djelatnosti.

U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedica 
epidemije, ovim se materijalom predlažu mjere odgode plaćanja obveza prema Gradu Rijeci 
poduzetnika koji obavljaju djelatnosti koje će podlijegati zabrani. 
Navedeno se predlaže kako bi se poduzetnicima olakšao nastavak poslovanja i 
zadržavanja radnih mjesta. 

Nadalje, predlaže se odgoda provođenja ovršnih mjera.

Ujedno se predlaže i otpis određenih obveza prema Gradu Rijeci za poduzetnike kojima je 
zabranjeno obavljanje djelatnosti, s time da će se naknadno razmotriti i potreba i mogućnost 
otpisa dugovanja i za ostale poduzetnike koji su pogođeni epidemijom bolesti COVID-19. 

Riječ je o prvim mjerama Grada Rijeke kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja 
poduzetnika, a sve naredne mjere Grad Rijeka će razmatrati i donositi u skladu s razvojem 
situacije i mjerama i preporukama donesenim na europskoj i državnoj razini.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, 
koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave, Grad Rijeka već sudjeluje i 
daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica 
pandemije korona virusa. 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a:

Po donošenju odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada određenih 
gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom 
primjenjivat će se sljedeće : 

1. Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada 
odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, odobrava se na vrijeme od 3 mjeseca 
počevši od 01.03.2020. godine odgoda plaćanja:

-  zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke,
-  zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte,
-  komunalne naknade,
-  spomeničke rente,
- zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje TD 
Rijeka plus d.o.o., Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d.o.o. i Rijeka sport d.o.o.

2. Za podmirene  obveze navedene u točki 1. ovoga zaključka za mjesec ožujak neće 
se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za 
razdoblje nakon ukidanja mjera.

3. Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog 
iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev 
dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i 
komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Rijeke.



4. KD Čistoća d.o.o. odgađa  naplatu poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su 
obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za javnu 
uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, na vrijeme od 3 
mjeseca počevši od 1.3.2020. godine.

5. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka, 
neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

6. Ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o 
produljenju odgode plaćanja obveza iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka.

7. Nakon ukidanja mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite donijet će se 
odluke o otpisu davanja iz točke 1. i točke 4. ovoga zaključka za vrijeme zabrane 
obavljanja djelatnosti poduzetnicima, dok će se za poduzetnike kojima nije 
zabranjeno obavljanje djelatnosti otpis navedenih davanja razmotriti prema 
naknadno utvrđenim kriterijima.
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