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Gradonačelnik je 29. ožujka 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Korisnici javnih površina na kojima su postavljene ugostiteljske terase oslobađaju se
obveze plaćanja naknade za korištenje javne površine za razdoblje od 1. ožujka 2021. do 31.
ožujka 2021. godine.
2. Mjeru pomoći iz točke 1. ovog zaključka moguće je produžiti u slučaju daljeg nepovoljnog
razvoja epidemiološke situacije izazvane pojavom bolesti COVID 19, ovisno o propisanim
epidemiološkim mjerama o čemu će se donijeti poseban zaključak.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Anite Kosić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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OBRAZLOŽENJE
Odlukom o davanju na korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za
postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja
("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) regulirano je davanje na korištenje i privremeno
korištenje površine javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje
privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.
Člankom 6. Odluke je utvrđeno da se površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada
Rijeke i pokretnine daju na korištenje putem javnog natječaja, te se isto odnosi na postavu
privremenog objekta namijenjenog obavljanju djelatnosti, te postavu reklamnih i oglasnih površina.
Ugovori se sklapaju na rok do 5 godina.
Člankom 20. Odluke regulirano je u kojim slučajevima Grad Rijeka može odobriti privremeno
korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu grada i pokretnine, kao izuzetak od
davanja na korištenje putem javnog natječaja.
Člankom 20. Odluke utvrđeno je da se privremeno korištenje može odobriti između ostalog za
postavljanje otvorenih ugostiteljskih terasa, na rok do jedne godine, a za postavljanje zatvorenih
ugostiteljskih terasa, na rok do 3 godine. U prednje navedenim slučajevima korisnik plaća naknadu
koja je utvrđena Odlukom.
Grad Rijeka kontinuirano donosi mjere kako bi olakšao poduzetnicima koji se suočavaju s
otežanim poslovanjem zbog pandemije koronavirusa. Tako je Zaključkom Gradonačelnika od 6.
svibnja 2020. godine odobreno privremeno proširenje lokacija za postavu ugostiteljskih terasa na
površinama javne namjene, uz uvjet postojanja tehničkih mogućnosti, a prema pojedinačnim
zahtjevima ugostitelja koji su se podnosili 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 nije se naplaćivala veća površina od ugovorene te se nisu
sklapali dodatci zaključenim ugovorima o privremenom korištenju javne površine za postavu
terasa.
Također, 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, odnosno zaključno sa danom 10. svibnja 2020. godine.
Nadalje, dana 27. listopada 2020. godine Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA: 023-01/2004/104-69, URBROJ: 2170/01-15-00-20-2 kojim su korisnici ugostiteljskih terasa oslobođeni od
plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine.
Dana 10. veljače 2021. godine Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA: 023-01/21-04/12-74,
URBROJ: 2170/01-15-00-21-2, a dana 15.02.2021. Zaključak KLASA: 023-01/21-04/12-74,
URBROJ: 2170/01-15-00-21-29
kojim su, između ostalog, korisnici ugostiteljskih terasa
oslobođeni od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. siječnja 2021. do 28. veljače 2021.
godine.
S ciljem da se korisnicima ugostiteljskih terasa osiguraju uvjeti da prebrode otežane uvjete
poslovanja, a budući je razvidno da se pandemija corona virusa nastavlja, predlaže se da Grad
Rijeka nastavi s mjerama pomoći u vidu umanjenja naknade za korištenje za razdoblje od 01.
ožujka do 31. ožujka 2021.
Osnovom navedenog, Gradonačelnik donosi sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u periodu od
1. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. godine.
2. Mjere pomoći korisnicima ugostiteljskih terasa ovisno o pandemiji corona virusa i
epidemiološkim mjerama moguće je produljiti o čemu će se donijeti poseban Zaključak.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog Zaključka.
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