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 Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 23. travnja 2020. godine 
Gradonačelnik je podnio Informaciju o poduzetim mjerama Grada Rijeke u vrijeme trajanja 
epidemije izazvane virusom COVID 19, i to za razdoblje od pojave korona virusa u Hrvatskoj, 
krajem veljače 2020. godine do zaključno 16. travnja 2020. godine.  

Za cijelo vrijeme trajanja epidemije građani grada Rijeke mogli su dobiti pravodobne 
informacije na web stranici https://www.rijeka.hr/korona-virus/, a sva priopćenja o mjerama, 
preporuke, zaključci i odluke Gradonačelnika bez odlaganja bili su dostupni građanima putem svih 
medija i društvenih mreža. 

U gore navedenoj Informaciji naznačeno je da je Gradonačelnik prema Gradskom vijeću 
uputio Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi sukladno odredbama Zakona o 
dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 23. 
travnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 6/20). Tom je Odlukom izmijenjen članak 3. tako da se na temelju odluke 
Gradskog vijeća komunalna naknada može koristiti i za financiranje drugih namjena Proračuna 
Grada u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje ni na koji način nije moglo utjecati. Izmijenjen je i članak 20. 
osnovne Odluke na način da je utvrđeno u kojim slučajevima će se obveznici plaćanja komunalne 
naknade mogu u cijelosti osloboditi plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. ožujka do 
prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima 
proglašenja epidemije bolesti COVID 19. 
 
 U razdoblju od 16. travnja 2020. godine do dana pisanja ove Informacije (a koje je i 
razdoblje tzv. popuštanja epidemioloških mjera po odlukama i mjerama nacionalnog Stožera 
civilne zaštite, u tri faze, od kojih je prva faza započela 27. travnja 2020. godine) Gradonačelnik je 
donio zaključke koji su bili usmjereni na dodatne mjere pomoći gospodarstvenicima u gradu Rijeci, 
ali i svim drugim građanima. 
 Zaključkom od 4. svibnja 2020. godine utvrdio je kriterije plaćanja za 
umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima Grada Rijeke kojima nije bio zabranjen rad 
zbog epidemiološkim mjerama: 
 a) sa padom prometa od 20-50% odobrava se umanjenje zakupnine za 30%, 
 b) sa padom prometa od 51-70% odobrava se umanjenje zakupnine za 50%, 
 c) sa padom pometa od 71% i više odobrava se umanjenje od 100% odnosno storniranje 
dostavljenih računa za zakupninu (zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje podnose 
se Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom isključivo putem ON LINE obrasca za 
mjesec ožujak, travanj i svibanj). I zakupnici koji obavljaju djelatnost  trgovine na malo knjigama u 
specijaliziranim prodavaonicama i antikvarijatima mogu za mjesec svibanj podnijeti zahtjev za 
oslobađanje od plaćanja zakupnine.  
 Gradonačelnik je svojim zaključkom odredio da se zakupcima poslovnih prostora u 
vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke, a koji obavljaju djelatnosti koje nisu bile 
obuhvaćene mjerom zabrane rada odnosno onima koji su mogli raditi, a koji zaprimili račune na 
ime zakupnine za ožujak, travanj i svibanj, ali iste nisu ili neće platiti u roku, ne obračunava 
zakonska zatezna kamata pod uvjetom da račune podmire najkasnije do 31.12.2020. godine (ili do 
roka u kojem im tijekom 2020. istječe zakupni odnos). 
 Zaključkom od 6. svibnja 2020. godine odobreno je privremeno proširenje lokacija za 
postavu ugostiteljskih terasa na površinama javne namjene, uz uvjet postojanja tehničkih 
mogućnosti, a prema pojedinačnim zahtjevima ugostitelja (koji se podnosi Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav) u razdoblju od 11. svibnja 2020. godine do isteka trajanja epidemioloških 
mjera. Za privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa ne naplaćuje se veća 
površina od ugovorene te se neće sklapati dodatci zaključenim ugovorima o privremenom 
korištenju javne površine za postavu terasa. Do 18. svibnja 2020. godine ugostitelji su podnijeli 79 
zahtjeva sukladno uvjetima iz ovog zaključka. 
 Zaključkom od 7. svibnja 2020. godine korisnici površina javne namjene koji imaju 
postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase, a kojima je obustavljeno obavljanje 
djelatnosti sukladno odluci nacionalnog Stožera civilne zašite od 19. ožujka 2020. godine, 
oslobođeni su od plaćanja naknada za korištenje i to počevši od 1. ožujka pa do ukidanja mjere 
obustave rada. Korisnici javne površine za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih 
predmeta čija djelatnost nije obuhvaćena protuepidemijskim mjerama mogu podnijeti zahtjev za 
umanjenje/oslobađanje plaćanja naknade pod sljedećim uvjetima:  

https://www.rijeka.hr/korona-virus/
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 a) sa padom prometa od 20-50% odobrava se umanjenje zakupnine za 30%, 
 b) sa padom prometa od 51-70% odobrava se umanjenje zakupnine za 50%, 
 c) sa padom pometa od 71% i više odobrava se umanjenje od 100% odnosno storniranje 
dostavljenih računa za zakupninu (zahtjev za odobrenje smanjenja/oslobađanje od plaćanja 
podnosi se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav). 
 Zaključkom od 11. svibnja 2020. godine Gradonačelnik je svim zakupcima koji koriste 
poslovne prostore Grada Rijeke u kojima obavljaju ugostiteljsku djelatnost – sa terasom i bez 
terase (restorani i ostali objekti za pripremu i usluživanje hrane, catering, ostale djelatnosti 
pripreme i usluživanja pića) za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. godine odobrio umanjenje 
ugovorene zakupnine za 50% te za navedeno razdoblje ne mogu ostvariti dodatno pravo na 
umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine.  
 Gradonačelnik je 12. svibnja 2020. godine donio zaključak kojim se od plaćanja zakupnine 
oslobađaju zakupci kojima je zbog epidemioloških mjera bio zabranjen rad, a u zakupu su u 
poslovnim prostorima kojima gospodare TD RRA Porin d.o.o., TD Rijeka sport d.o.o i TD Rijeka 
plus d.o.o. Zakupci kojima nije bio zabranjen rad mogu podnijeti zahtjev za umanjenje/oslobađanje 
plaćanja naknade pod sljedećim uvjetima:  

a) sa padom prometa od 20-50% odobrava se umanjenje zakupnine za 30%, 
 b) sa padom prometa od 51-70% odobrava se umanjenje zakupnine za 50%, 
 c) sa padom pometa od 71% i više odobrava se umanjenje od 100% odnosno storniranje 
dostavljenih računa za zakupninu (zahtjev za odobrenje smanjenja/oslobađanje od plaćanja 
podnosi se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav). 
 Zaključkom od 5. svibnja 2020. godine model po kojem roditelji-korisnici usluga dječjih 
vrtića Grada Rijeke, a kojima djeca ne idu u vrtić za vrijeme epidemije, se nastavlja primjenjivati do 
potpuno prihvatljive epidemiološke situacije i ukidanja mjera zaštite za suzbijanje epidemije 
COVIDa 19.  
 
 
 RAD STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA RIJEKE ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID 19 
 
 Ministar zdravstva donio je 11. ožujka 2020. godine Odluku o proglašenju epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 (koronavirus), za područje Republike Hrvatske.  
 Zakonom o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 31/20 od 18. 
ožujka 2020.) određeno je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje ugrožavaju život i 
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, gospodarsku aktivnost ili 
uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i 
upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.    
 Tako je Stožer civilne zaštite Grada Rijeke aktiviran i stavljen u punu funkciju dana 18. 
ožujka 2020. godine, kada je održana prva sjednica u razdoblju epidemije COVID-19  Stožer je 
održao još četiri sjednice i to: 23. ožujka, 30. ožujka, 11. svibnja i 13. svibnja 2020. godine kada je 
održana zajednička sjednica sa Stožerom civilne zaštite Primorsko-goranske županije. 

19. ožujka 2020. godine stupile su na snagu odluke nacionalnog Stožera kojima su 
zabranjena okupljanja i sportski događaji, obustavljen rad u ugostiteljskim objektima i 
prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavljen rad sportskih i rekreacijskih centara i 
obustavljena vjerska okupljanja.  
 Istovremeno je uspostavljen je „kontakt centar“ Stožera civilne zaštite Grada Rijeke 
(elektronička pošta, telefonska linija dostupna svakim danom od 8 do 20 sati), putem kojega su 
davani odgovori i upute građanima i drugim službama u vezi provođenja odluka, uputa i preporuka 
za suzbijanje korona virusa. 
 Po stupanju na snagu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta 
od 23. ožujka 2020. godine uspostavljen je sustav izdavanja propusnica za građane grada Rijeke 
koji iz vitalnih obiteljskih razloga i okolnosti moraju napustiti područje grada Rijeke. Od 25. ožujka 
2020. godine u funkciji je bila online aplikacija na web stranici Grada. 2. travnja 2020. godine 
putem Ministarstva uprave uspostavljen je i 6. travnja pokrenut sustav elektroničkog izdavanja 
propusnica (e-propusnice). U sklopu postupnog ublažavanja protuepidemijskih mjera 11. svibnja 
2020. godine prestala je vrijediti Odluka o zabrani privremenog napuštanja mjesta prebivališta i 
stalnog boravišta te su e-propusnice ukinute. Ukupno je u tom razdoblju Stožer je zaprimio 26.800 
zahtjeva, a izdano je odnosno pozitivno riješeno 19.587 propusnica, od kojeg broja je 4.088 izdano 
putem aplikacije Grada Rijeke te 15.499 tzv. e-propusnica. 
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 Odmah po donošenju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i 
drugim javnim mjestima dana 21. ožujka 2020. godine, zatvorena su sva dječja i javna sportska 
igrališta, postavljene su oznake upozorenja na opasnost od širenja virusa korištenjem istih. 
 Organizirana je provedba nadzora nad korištenjem igrališta i okupljanja na javnim mjestima. 
Nadzor su dnevno provodile četiri ophodnje Direkcije za komunalno redarstvo, njima su pridruženi 
pripadnici postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke. S nastupanjem lijepog vremena očekivano je 
došlo do povećanja okupljanja osoba na otvorenom prostoru pa su angažirani i pripadnici 
Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak i Drenova, Hrvatske gorske službe spašavanja U 
razdoblju do 4. svibnja 2020. godine kada je odluka ukinuta, utvrđeno je 1366 nepravilnosti u vezi 
nepridržavanja zabrane javnih okupljanja te pet nepravilnosti u vezi nepridržavanja mjera fizičke 
udaljenosti, higijenskog standarda i dezinfekcije prostora. 
 
 Grad Rijeka će i nadalje postupati prema svim preporukama i odlukama Vlade RH i 
nacionalnog Stožera civilne zaštite te o će redovito obavještavati javnost o svim važnim 
informacijama i mjerama od značaja za živog i zdravlje građana grada Rijeke. 


