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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/72-64
URBROJ: 2170/01-15-00-20-22
Rijeka, 7. 7. 2020.

Gradonačelnik je 7. srpnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se zakupniku RT 2 d.o.o. iz Viškova, Brtuni 35 (OIB: 48112503689)  
umanjenje zakupnine za poslovni prostor na adresi u Rijeci, Alessandra Manzonia 3/A, ukupne 
površine 143 m², u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 2020. godine te od 01. 
svibnja 2020. godine do 24. lipnja 2020. godine u ukupnom iznosu od 8.681,32 kn, zbog 
nemogućnosti obavljanja ugovorne djelatnosti u dijelu poslovnog prostora od 15,06 m2 zbog 
prodora vode, prokišnjavanja u poslovni prostor, a uzrok kojeg je nedostatak na terasi, iznad dijela 
predmetnog poslovnog prostora.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da sukladno točki 1. ovog zaključka izvrši umanjenje po 
računima zakupnine u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 2020. godine te od 01. 
svibnja 2020. godine do 24. lipnja 2020. godine u ukupnom iznosu od 8.681,32 kn, a ukupnim 
iznosom preplate od 8.048,50 kn da se podmiri dio računa zakupnine za svibanj 2020. godine a 
preostali dio preplate iskoristi za zakupninu budućeg razdoblja predmetnog poslovnog prostora.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović,
Anite Katalinić
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: 372-01/20-02/87
URBROJ: 2170/01-17-40-20-1
Rijeka, 03.07.2020 god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka za umanjenje dijela računa zakupnine 

za razdoblje od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 

2020. godine te od 01. svibnja 2020. godine do 24. lipnja 

2020. godine za poslovni prostor na adresi Alessandra 

Manzonia 3/A

- RT 2 D.O.O. 

MATERIJAL IZRADILA:
Anita Katalinić

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:

Trgovačko društvo RT 2 D.O.O. iz Viškova, Brtuni 35 (OIB: 48112503689) zakupnik 
je poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Alessandra Manzonia 3/A površine 143 m², kojeg 
koristi za obavljanje djelatnosti trgovine tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama, 
temeljem Ugovora o zakupu broj 8286 od 16. siječnja 2014. godine, koji je sklopljen na 
desetogodišnje razdoblje od 23. siječnja 2014. godine do 21. siječnja 2024. godine uz 
obvezu zakupnika da plaća mjesečnu zakupninu od 5,55 €/m², što za površinu poslovnog 
prostora od 143 m² iznosi ukupno 793,65 € mjesečno uvećano za PDV, plativo u kunskoj 
protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 
ispostavljenog računa. Zakupnik  duguje zakupninu za dio svibnja 2020. godine.

Zakupnik se obratio zahtjevom za umanjenje računa zakupnine za dio poslovnog 
prostora za razdoblje od 13. veljače 2019. godine do sanacije radova za navedeni poslovni 
prostor budući isti nije mogao koristiti u cijelosti zbog problema prodora vode tj. 
prokišnjavanja u poslovni prostor. Radovi na sanaciji poslovnog prostora su okončani dana 
24. lipnja 2020. godine.

Sukladno očitovanju stručne službe, zakupnik nije mogao u dijelu prostora od 15,06 
m2 obavljati ugovorenu djelatnost u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 24. lipnja 2020. 
godine prostora zbog prodora vode, prokišnjavanja u poslovni prostor, a uzrok kojeg je 
nedostatak na terasi, iznad dijela predmetnog poslovnog prostora. Isti nedostatak ima za 
posljedicu curenje vode u unutrašnjost prostora čime je došlo do znatnog oštećenja stropova 
i zidova skladišta, kao i povremenog otežanog funkcioniranja dijela elektro instalacija. 
Zakupnik je sukladno Zaključcima Gradonačelnika od 14. travnja 2020. godine i 04. svibnja 
2020. godine, a sve kao mjera potpore poduzetnicima u doba korona krize već oslobođen od 
plaćanja zakupnine za cijeli ožujak i travanj, te dio svibnja 2020. godine.

Slijedom navedenog predlaže se da se zakupniku RT 2 D.O.O. iz Viškova, Brtuni 35 
umanje računi zakupnine u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 2020. 
godine te od 01. svibnja 2020. godine do 24. lipnja 2020. godine u ukupnom iznosu od 
8.681,32 kn.

Potrebno je izvršiti umanjenje ispostavljenih računa za 15,06 m2 u razdoblju od 13. 
veljače 2019. godine do 29. veljače 2020. godine te od 01. svibnja 2020. godine do 24. lipnja 
2020. godine na ime zakupnine navedenog poslovnog prostora u ukupnom iznosu od 
8.681,32 kn.

Budući je zakupnik podmirio u cijelosti račune zakupnine razdoblje od 13. veljače 
2019. godine do 29. veljače 2020. godine i za lipanj 2020. godine preplatio je zakupninu u 
ukupnom iznosu 8.048,50 kn, za dio svibnja 2020. godine zakupnik duguje zakupninu u 
ukupnom iznosu 4.624,94 kn za poslovni prostor za koje se predlaže umanjenje te iz 
navedenog proizlazi kako je isti preplatio zakupninu u ukupnom iznosu od 3.423,56 kn. S 
iznosom preplate podmiriti će se nepodmireni dio za svibanj te buduće zaduženje zakupnine 
za navedeni poslovni prostor.

U nastavku je tabelarni pregled umanjenja računa zakupnine navedenog poslovnog prostora.

Razdoblje Iznos 
zakupnine u 
kunama

Razdoblje za 
koje se predlaže 
umanjenje

Ukupan 
iznos 
umanjenja u 
kunama za 
15,06m2

Obrazloženje 
umanjenja 

Preplata u 
kunama

13/02/2019 7.362,75 13.-28.02.2019.
( 16 dana)

354,47 15,06m2*41,19
kn=
620,31kn/28da
na=22,15kn*16 
dana
= 354,47 kn

354,47

03/2019 7.363,78 01.-31.03.2019. 620,47 15,06 620,47
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(31 dan) m2*41,20kn=
620,47 kn

04/2019 7.366,13 01.-30.04.2019.
(30 dana)

620,62 15,06m2 
*41,21kn=
620,62 kn

620,62

05/2019 7.352,33 01.-31.05.2019.
(31 dan)

619,42 15,06m2 
*41,13kn=
619,42kn

619,42

06/2019 7.360,85 01.-30.06.2019.
(30 dana)

620,17 15,06m2 
*41,18kn=
620,17kn

620,17

07/2019 7.334,95 01.-31.07.2019.
(31 dan)

617,91 15,06m2 
*41,03kn=
617,91 kn

617,91

08/2019 7.314,83 01.-31.08.2019.
(31 dan)

616,26 15,06m2 
*40,92kn=
616,26 kn

616,26

09/2019 7.337,80 01.-30.09.2019.
(30 dana)

618,21 15,06m2 
*41,05kn=
618,21 kn

618,21

10/2019 7,344,79 01.-31.10.2019.
(31 dan)

618,82 15,06m2 
*41,09kn=
618,82 kn

618,82

11/2019 7.405,24 01.-30.11.2019.
(30 dana)

623,97 15,06m2 
*41,43kn=
623,97 kn

623,97

12/2019 7.376,95 01.-31.12.2019.
(31 dan)

621,53 15,06m2 
*41,27kn=
621,53 kn

621,53

01/2020 7.384,16 01.-31.01.2020.
(31 dan)

622,13 15,06m2 
*41,31kn=
622,13 kn

622,13

02/2020 7.377,01 01.-29.02.2020.
(29 dana)

621,53 15,06m2 
*41,27kn=
621,53 kn

621,53

05/2020 5.257,76 01.-31.05.2020.
(31 dan)

632,82 15,06m2 
*42,02kn=
632,82 kn

0,00

06/2020 3.003,00 13.01.19.-
31.03.20.

253,01 15,06m2*21,00
kn=253,01 kn

253,01

Sveukupno 8.681,32 8.048,50

Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Temeljem odredbe članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 24/09, 11/10, i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 
12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst):
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       1. ODOBRAVA SE zakupniku RT 2 D.O.O. iz Viškova, Brtuni 35 (OIB: 48112503689)  
umanjenje zakupnine za poslovni prostor na adresi u Rijeci, Alessandra Manzonia 3/A, 
ukupne površine 143 m², u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 2020. godine 
te od 01. svibnja 2020. godine do 24. lipnja 2020. godine u ukupnom iznosu od 8.681,32 kn, 
zbog nemogućnosti obavljanja ugovorne djelatnosti u dijelu poslovnog prostora od 15,06 m2 
zbog prodora vode, prokišnjavanja u poslovni prostor, a uzrok kojeg je nedostatak na terasi, 
iznad dijela predmetnog poslovnog prostora.

        2. ZADUŽUJE SE Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno točki 1. ovoga zaključka izvrši 
umanjenje po računima zakupnine u razdoblju od 13. veljače 2019. godine do 29. veljače 
2020. godine te od 01. svibnja 2020. godine do 24. lipnja 2020. godine u ukupnom iznosu od 
8.681,32 kn, a ukupnim iznosom preplate od 8.048,50 kn da se podmiri dio računa 
zakupnine za svibanj 2020. godine a preostali dio preplate iskoristi za zakupninu budućeg 
razdoblja predmetnog poslovnog prostora.
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