
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/59-60
URBROJ: 2170/01-15-00-20-18
Rijeka, 25. 5. 2020.

Gradonačelnik je 25. svibnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Prihvaća se sklapanje izvansudske nagodbe broj N-DO-11/2020-III IP/IU od 24. travnja 
2020. godine, temeljem koje se Grad obvezuje podmiriti Republici Hrvatskoj iznos od 252.020,24 
kn (kolovoz 2016. godine do listopad 2019. godine) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama s 
osnove uprihodovane zakupnine za korištenje poslovnog prostora u Rijeci na adresi KORZO 8/A –
zakupnik DUNATOV d.o.o. Rijeka, sagrađenog na k.č. br. 671/672/673, upisan u zk.ul. 938 k.o. 
Rijeka, površine 82 m2 budući je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci u dostavljenoj nagodbi 
utvrdilo sklapanje iste na način da je izričito navedeno da sklapanje navedene nagodbe nikako ne 
utječe na postupak koji se pred Trgovačkim sudom u Rijeci vodi pod posl. brojem P-447/17 
odnosno da plaćanje dugovanja iz članka 5. nagodbe ne prejudicira isplatu temeljem presude posl. 
broj P-447/2017 protiv koje je Grad Rijeka uložio žalbu odnosno da ne predstavlja priznanje 
tužbenog zahtjeva. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović
Marine Superine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/20-02/62
URBROJ: 2170/01-17-40-20-1
Rijeka, 22.05.2020 god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: prijedlog zaključka za sklapanje izvansudske nagodbe 
                     između Grada Rijeke i Republike Hrvatske               
                  

- poslovni prostor na adresi KORZO 8/A 
- korisnik DUNATOV d.o.o.

MATERIJAL IZRADILA:
Marina Superina

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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O b r a z l o ž e n j e

Grad Rijeka kao zakupodavac i TD DUNATOV d.o.o. iz Opatije, Nova cesta 63, kao zakupnik 
sklopili su Ugovor o zakupu br. 8170/02-03 dana 03. listopada 2013. godine za poslovni 
prostor na adresi u Rijeci, KORZO 8/A, ukupne površine 82 m2 za djelatnost specijalizirane 
trgovine na malo pribora i posuđa za jelo robnog brenda VILLEROY & BOCH, RAK, 
SCHOTT ZWIESEL, THUN, WMF i BAUCHER, dana 01. srpnja 2016. godine Dodatak A 
kojim je su regulirani međusobni odnosi u vezi promjene asortimana u predmetnom prostoru, 
te dana 10. listopada 2019. godine Dodatak B kojim je utvrđeno da je poslovni prostor u 
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci bio upisan kao suvlasništvo Grada Rijeke i 
Republike Hrvatske svaki u 18/36 dijela. Dodatkom je nadalje utvrđeno da je Grad Rijeka 
temeljem Nagodbe sklopljene sa Republikom Hrvatskom dana 28. prosinca 2016. godine 
stekao suvlasništvo još 7/36 dijela prostora, slijedom čega je Grad Rijeka suvlasnik 
poslovnog prostora u 25/36 dijela prostora što odgovara površini od 57 m2. 
  
Navedeni poslovni prostor nalazi se na k.č. br. 671/672/673, upisan u zk.ul. 938 k.o. Rijeka 
kao poslovni prostor u prizemlju zgrade u Rijeci, Korzo 8/a, korisne površine 82 m2 koji se 
sastoji od tri prostorije i wc-a.
Grad Rijeka naplaćivao je zakupninu za 1/1 dijela prostora nakon što je Republika Hrvatska 
utvrđena suvlasnikom 11/36 dijela prostora, slijedom čega proizlazi da je Grad zakupninu 
stekao bez osnove na teret imovine Republike Hrvatske.

Županijsko državno odvjetništvo obratilo se u prosincu 2016. godine zahtjevom za mirno 
rješenje spora te je Grad dostavio podatke o visini ispostavljenih računa za zakup 
navedenog prostora sukladno čl. 6. st. 3. ugovora o zakupu broj 8170/02-03 za razdoblje od 
18. listopada 2013. godine pa do 15. srpnja 2016.godine radi isplate iznosa od 364.967,60 
kuna što odgovara ½ dijela mjesečno ugovorene zakupnine. Nakon navedenog u veljači 
2017. godine Županijsko državno odvjetništvo obratilo se Gradu zahtjevom za sklapanje 
izvansudske nagodbe no Grad Rijeka nije bio suglasan budući se nagodba odnosila na 
povrat zakupnine za ½ dijela prostora, a Grad je u to vrijeme bio suvlasnik u 25/36 dijela.  

Županijsko državno odvjetništvo je respektirajući sklopljenu Nagodbu dana 28. prosinca 
2016. godine kojom je priznat daljnji udio od 7/36 dijela prostora, ponovno u svibnju 2017. 
godine podnijelo zahtjev za mirno rješenje spora. Suglasno naprijed navedenim utvrđenjima 
o stvarnim suvlasničkim udjelima na navedenoj nekretnini, ukupan dug koji je Županijsko 
državno odvjetništvo  potraživalo za razdoblje od 18. listopada 2013. godine pa do 15. srpnja 
2016. godine iznosilo je 223.036,61 kuna. 

No kako Grad Rijeka ni tada nije pristao na mirno rješenje spora, to je Republika Hrvatska u 
kolovozu 2017. godine ustala tužbom protiv Grada radi stjecanja bez osnove (223.036,61 kn) 
posl. broj P-447/2017. U navedenom je postupku dana 31. listopada 2019. godine Trgovački 
sud u Rijeci donio presudu posl. broj P-447/2017-17 u korist Republike Hrvatske sukladno 
suvlasničkom udjelu radi isplate iznosa od 219.967,30 kuna (sa umanjenjem za 3.069,31 
kuna na ime plaćene pričuve koji tužitelj nije osporio), sa pripadajućim zakonskim zateznim 
kamatama, na što je Grad putem svojih punomoćnika uložio žalbu te je rješavanje u tijeku.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci se dana 10. veljače 2020. godine, nakon donošenja 
prvostupanjske presude, obratilo  Gradu Rijeci u ime Republike Hrvatske zahtjevom za mirno 
rješenje spora koji temelji na pravnom institutu stjecanja bez osnove (Zakona o obveznim 
odnosima članci 1111-1120). Svojim zahtjevom predlažu sklapanje izvansudske nagodbe 
broj: N-DO-11/2020-III-IP/IU kojom bi se Grad Rijeka obvezao podmiriti dužni iznos od 
252.020,24 kn (kolovoz 2016. godine do listopada 2019. godine) što odgovara suvlasničkom 
udjelu po nagodbi, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od uplate svakog pojedinog 
mjesečnog iznosa pa do isplate u korist računa Državnih nekretnina d.o.o. Zagreb. 
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Grad Rijeka je dana 17. ožujka 2020. godine uputio očitovanje Županijskom državnom 
odvjetništvu u Rijeci, ističući da je, obzirom na činjenicu da se u konkretnom slučaju ne radi o 
istom vremenskom razdoblju kao u postupku koji se vodi protiv Grada Rijeke radi stjecanja 
bez osnove, moguće sklopiti izvansudsku nagodbu  broj N-DO-11/2020-III IP/IU uz uvjet da 
Republika Hrvatska neće potraživati od Grada Rijeke pripadajuću zakonsku zateznu kamatu 
odnosno da plaćanje po nagodbi broj: N-DO-11/2020-III/V IP/IP  ne utječe na postupak koji 
se pred Trgovačkim sudom u Rijeci vodi pod posl. brojem P-447/2017.

Dana 27. travnja 2020. godine, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dostavilo je 
ispravljenu izvansudsku nagodbu sukladno dopisu Grada od 17. ožujka 2020. godine, u kojoj 
je navedeno da nagodbene strane suglasno utvrđuju sklapanje nagodbe broj N-DO-11/2020-
III/V IP/IP od 24. travnja 2020. godine te da sklapanje iste nikako ne utječe na postupak koji 
se pred Trgovačkim sudom u Rijeci vodi pod posl. brojem P-447/17 odnosno da plaćanje 
dugovanja iz čl. 5. nagodbe ne prejudicira isplatu temeljem presude posl. broj P-447/2017 
protiv koje je Grad Rijeka uložio žalbu odnosno da ne predstavlja priznanje tužbenog 
zahtjeva. 

Slijedom svega navedenog stručne službe Grada mišljenja su da zahtjev Republike Hrvatske 
za naplatom zakupnine, valja prihvatiti odnosno da je u ovom trenutku sklapanje izvansudske 
nagodbe broj: N-DO-11/2020-III IP/IU od 24. travnja 2020. godine opravdano.

Slijedom naprijed navedenog, Gradonačelnik donosi slijedeći:

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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 –
pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 8/18 i 13/19):
1.PRIHVAĆA SE sklapanje izvansudske nagodbe broj N-DO-11/2020-III IP/IU od 24. 
travnja 2020. godine, temeljem koje se Grad obvezuje podmiriti Republici Hrvatskoj 
iznos od 252.020,24 kn (kolovoz 2016. godine do listopad 2019. godine) zajedno sa 
zakonskim zateznim kamatama s osnove uprihodovane zakupnine za korištenje poslovnog 
prostora u Rijeci na adresi KORZO 8/A – zakupnik DUNATOV d.o.o. Rijeka, sagrađenog na
k.č. br. 671/672/673, upisan u zk.ul. 938 k.o. Rijeka, površine 82 m2 budući je Županijsko 
državno odvjetništvo u Rijeci u dostavljenoj nagodbi utvrdilo sklapanje iste na način da je 
izričito navedeno da sklapanje navedene nagodbe nikako ne utječe na postupak koji se pred 
Trgovačkim sudom u Rijeci vodi pod posl. brojem P-447/17 odnosno da plaćanje dugovanja 
iz čl. 5. nagodbe ne prejudicira isplatu temeljem presude posl. broj P-447/2017 protiv koje je 
Grad Rijeka uložio žalbu odnosno da ne predstavlja priznanje tužbenog zahtjeva. 
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