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Na temelju odredbe članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Klub Liste za 
Rijeku podnosi  amandman na Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

 
 
 

Za Klub Liste za Rijeku 
 
 

mr. sc.  Zvonimir Peranić, v.r. 
predsjednik 
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Amandman  na članak 1. Prijedloga odluke  
       
„Članak 1. mijenja se i glasi: 
 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Rijeke″ broj 3/19, 6/20, 
11/20 i 16/20) iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi: 

(1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem 
poslovne djelatnosti od 01.01.2021. godine za poslovni prostor na području grada Rijeke 
u kojem se obavljaju slijedeće djelatnosti: 

- djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) koje su prema 
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti -2007. označene kao razredi 58.21, 58.29, 62.01, 
62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, 26.20. i 95.11 i pripadaju djelatnostima propisanim člankom 
9. i 10. ove Odluke čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća 
od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno 
vrijeme od 01.01.2021. godine, 

- proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. ove Odluke čija je vrijednost 
ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji 
zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. 
godine. 

(2) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je ispunio uvjete iz stavka 1. ovoga 
članka i to u prvoj godini od ostvarenja uvjeta 100%, u drugoj godini od ostvarenja uvjeta 
50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25%. 

(3) Obveznik iz stavaka 1. i 2. ovog članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade može podnijeti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke nakon što ostvari uvjete iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dana stupanja 
na snagu ove Odluke do zaključno dana 31. prosinca 2024. godine. 

(4) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan 
je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav Grada uz zahtjev dostaviti odgovarajuću 
dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 

(5) Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada o zahtjevu za oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade odlučuje rješenjem. 

(6) Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
iz stavaka 1. i 2. ovog članka, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost iz 
stavka 1. ovog članka ili promjeni vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje vrijedi 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dužan je odmah po nastanku navedenih 
promjena pisanim putem obavijestiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke radi provođenja odgovarajućeg postupka.  

(7) Ako obveznik iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne postupi u skladu s odredbom 
stavka 6. ovog članka Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada će nakon 
provedenog postupka donijeti rješenje o obvezi komunalne naknade za razdoblje za koje 
je obveznik ostvario oslobađanje od plaćanja. 
 

Obrazloženje 
 
Predlagatelj Klub Liste za Rijeku Gradskog vijeća Grada Rijeke podnio je Gradskom 
vijeću Grada Rijeke prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
U članku 1. prijedloga odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi predloženo je 
propisati da se u Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke broj 3/19 i 
6/20) iza članka 20. doda članak 20a kojim bi se propisalo pravo na djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznika plaćanja komunalne 
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naknade na području grada Rijeke nakon 01.01.2021. godine,  i to iz djelatnosti iz 
područja informatičke tehnologije (IT sektor), proizvodne djelatnosti propisane člankom 
9. Odluke i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, i 
to na način kako slijedi: 

„ Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19, 6/20, 
11/20 i 16/20) iza članka 20. dodaje se članak 20a koji glasi: 
  (1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
imaju obveznici plaćanja komunalne naknade na području Grada Rijeke nakon 
01.01.2021. godine iz:  

- djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor i to  Računalno 
programiranje (softver) - 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11 te Računala 
(hardver) 26.20, 95.11) čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. 
veća od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na 
neodređeno vrijeme od 01.01.2021., 

- proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. ove Odluke čija je vrijednost 
ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji 
zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021.,  

- prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, čija je 
vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i 
koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. 

 (2) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
imaju obveznici plaćanja komunalne naknade na području Grada Rijeke koji su ispunili 
uvjete iz stavka 1. ovog članka i to u prvoj godini od ostvarenja uvjeta 100%, u drugoj 
godini od ostvarenja uvjeta 50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25%. 

 (3) Obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade podnosi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada nakon 
što su nastali uvjeti iz stavka 1. ovoga članka. 

 (4) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan 
je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom 
dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 

 (5) Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada o zahtjevu za oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade odlučuje donošenjem rješenja. 

 (6) Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost 
ili promjeni vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje vrijedi oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade dužan je odmah po nastanku navedenih promjena pisanim 
putem obavijestiti Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada radi provođenja 
odgovarajućeg postupka. p 
  (7) Ako obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne postupi u skladu s odredbom 
stavka 6. ovoga članka Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada će provesti 
odgovarajući postupak i naplatiti iznos komunalne naknade za koji je obveznik ostvario 
oslobađanje od plaćanja.“ 
 

Obzirom da u predloženom članku 20a. Odluke o komunalnoj naknadi nije precizirano 
na koje se obveznike predloženo oslobađanje odnosi, valjalo je dodatno u stavku 1. 
predloženog članka 20a. precizirati da pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje ostvaruje 
onaj obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem poslovne 
djelatnosti od 01.01.2021. godine, a radi poticanja ulaganja i novog zapošljavanja. 

Posebno se napominje da je Grad Rijeka u razdoblju od  svibnja 2009. godine do 
prosinca 2014. godine kada se je dogodio izraziti pad proizvodnje i gospodarskog rasta, 
dao svoj doprinos u njihovu spašavanju poduzimajući razne antirecesijske mjere. Tako 
je jedna od mjera bila i ona da je poslovnim subjektima koji obavljaju proizvodnu 
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djelatnost umanjeno mjesečno davanje po osnovi komunalne naknade na način da su u 
navedenom razdoblju bili umanjeni koeficijenti namjene za poslovni prostor i građevno 
zemljište koji služi u srhu proizvodne djelatnosti, najprije za 10%, a potom za 5%. 

Nadalje, vodeći računa o prihodima proračuna Grada Rijeke, u stavku 3. predloženog 
članka 20a. valjalo je precizirati razdoblje u kojem obveznik plaćanja komunalne naknade 
može podnijeti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke zahtjev za 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Predlaže se propisati da to bude razdoblje od 
dana stupanja na snagu  Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi do zaključno dana 
31. prosinca 2024. godine. 

Također, budući da su djelatnosti iz predloženog članka 20a. stavka 1. podstavka 1. 
utvrđene Dodatkom 1. Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 
(„Narodne novine“ br. 58/2007.), predlaže se te djelatnosti propisati odnosno precizirati u 
skladu s navedenim Dodatkom 1. Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. 

Naime, citiranom  Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.  
propisano je u članku 1. da se tom Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 
2007. – NKD 2007. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina i razreda gospodarskih i drugih 
djelatnosti. 

U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su: 
područja – jednoslovnom oznakom 
odjeljci – dvoznamenkastim brojem 
skupine – troznamenkastim brojem 
razredi – četveroznamenkastim brojem 

Propisivanje djelatnosti na način kako je to predloženo u podstavku 1. stavka 1. 
članka 20a. nije precizno usklađeno niti s navedenom Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti 2007., niti s Odlukom o komunalnoj naknadi, što bi moglo izazvati poteškoće u 
provedbi. 

Naime, djelatnosti predložene za oslobađanje u podstavku 1. stavka 1. članka 20a. 
(razredi 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11 i 95.11) pripadaju djelatnostima 
propisanim člankom 10. Odluke o komunalnoj naknadi, dok razred 26.20. pripada 
djelatnostima propisanim člankom 9. Odluke o komunalnoj naknadi. 

Ujedno, predloženi podstavak 3. stavka 1. članka 20a. koji glasi: 
„- prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, čija je vrijednost 
ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju 
najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021.“  smatra se suvišnim. 
To iz razloga što su djelatnosti iz predloženog podstavka 3. stavka 1. članka 20.a. već 
sadržane u podstavku 2. stavka 1. članka 20a. , odnosno propisane su člankom 9. Odluke o 
komunalnoj naknadi i to u točki D) podstavku 3. 
 

Konačno, radi pravilne pravne formulacije, predlaže se u dijelu izmijeniti ili 
nadopuniti sadržaj predloženog članka 20a. na način kako je predloženo ovim 
amandmanom.  
 

Ovim amandmanom u Prijedlogu odluke  članak 1. mijenja se i glasi: 
 

„Članak 1. 
 

  U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Rijeke″ broj 3/19, 6/20, 
11/20 i 16/20) iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi: 

(1) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem 
poslovne djelatnosti od 01.01.2021. godine za poslovni prostor na području grada Rijeke 
u kojem se obavljaju slijedeće djelatnosti:  

- djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) koje su prema 
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - 2007. označene kao razredi 58.21, 58.29, 62.01, 
62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, 26.20. i 95.11 i pripadaju djelatnostima propisanim člankom 
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9. i 10. ove Odluke čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća 
od 1.000.000,00 kuna i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno 
vrijeme od 01.01.2021. godine, 

- proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. ove Odluke čija je vrijednost 
ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 3.000.000,00 kuna i koji 
zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. 
godine. 
  (2) Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je ispunio uvjete iz stavka 1. ovoga 
članka i to u prvoj godini od ostvarenja uvjeta 100%, u drugoj godini od ostvarenja uvjeta 
50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25%. 
   (3) Obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade može podnijeti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada 
Rijeke nakon što ostvari uvjete iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dana stupanja 
na snagu ove Odluke do zaključno dana 31. prosinca 2024. godine 

(4) Obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja 
zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav Grada uz zahtjev dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom 
dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 
  (5) Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada o zahtjevu za oslobađanje 
od plaćanja komunalne naknade odlučuje rješenjem. 
  (6) Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost 
iz stavka 1. ovoga članka ili promjeni vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje 
vrijedi oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dužan je odmah po nastanku 
navedenih promjena pisanim putem obavijestiti Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav Grada Rijeke radi provođenja odgovarajućeg postupka.  
  (7) Ako obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne postupi u skladu s odredbom 
stavka 6. ovoga članka Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada će nakon 
provedenog postupka donijeti rješenje o obvezi komunalne naknade za razdoblje za koje 
je obveznik ostvario oslobađanje od plaćanja.“ 
 

Slijedom obrazloženog, utvrđuje se izmjena Prijedloga odluke o dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi, kako je navedeno. 
 
 
 
 
 
 


