
 

 

 
 
     Zagreb, 7. travnja 2020.  
 
  

 OBAVIJEST ZAKUPNICIMA I KORISNICIMA POSLOVNIH PROSTORA 

Poštovani, 

u trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Društvo) svjesni smo da 
pandemija koronavirusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, stoga će Društvo 
nastaviti aktivno surađivati s nadležnim tijelima, pratiti preporuke Vlade, ali i cjelokupnu situaciju te 
nastaviti predlagati dodatne mjere pomoći za zakupnike i korisnike poslovnih prostora pogođene 
koronavirusom u Hrvatskoj i potresom u gradu Zagrebu i okolici. 

Prve mjere, sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, odnose se na odgodu plaćanja zakupnine i 
naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, o čemu smo više informacija 
objavili na našoj internetskoj stranici: https://www.hr-nekretnine.hr/mjere-za-ublazavanje-posljedica-
epidemije-koronavirusa-namijenjene-zakupnicima/. Za vrijeme trajanja ove Odluke neće se 
obračunavati zakonske zatezne kamate, neće se primjenjivati mjere prisilne naplate, niti će se 
izjavljivati otkazi odnosno raskidi ugovora o zakupu.  

U svrhu donošenja daljnjih odluka, sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske, a u smjeru mogućeg 
otpisa potraživanja s osnove zakupnine, odnosno naknade za korištenje poslovnog prostora, molimo 
Vas da ispunite obrazac koji dostavljamo u privitku i da nam ga dostavite što prije na adresu 
elektroničke pošte info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr ili poštom na adresu DRŽAVNE 
NEKRETNINE d.o.o., Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb, u oba slučaja s naslovom "Evidencija-otpis 
potraživanja zakupnine/naknade za poslovne prostore". 

 Problemi u poslovanju uslijed potresa 

 Ako je uslijed potresa koji se dogodio u Zagrebu dana 22. ožujka 2020. godine došlo do 
oštećenja poslovnog prostora koji koristite i to na način da isti više nije moguće koristiti, 
ljubazno Vas molimo da isto ispunite u obrascu. 

Uz predmetni obrazac, Društvu ste dužni dostaviti najviše do 4 (četiri) fotografije poslovnog prostora, 
od kojih jedna obavezno mora biti fotografija oznake o oštećenju nekretnine (zelena, žuta ili crvena), 
ili drugi dokaz ovlaštenog statičara iz kojeg je vidljivo kako poslovni prostor nije za korištenje, odnosno 
da je neuporabljiv do daljnjega. Ako za predmetni poslovni prostor imate sklopljen ugovor o 
osiguranju od posljedica potresa, molimo da isto navedete u obrascu. 

   

 

 

 



 

 

 

Problemi u poslovanju uslijed epidemije koronavirusa - COVID-19 

 Ako Vam je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine br. 32/2020) 
zabranjeno obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, ljubazno Vas molimo da isto 
navedete u obrascu. 

 Ako  Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine br. 32/2020) nije 
zabranjeno obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru za Vašu djelatnost, ali imate 
financijskih teškoća u vidu značajnog pada prihoda, molimo Vas da isto navedete u obrascu, i 
to u postotku u odnosu na mjesec ožujak 2019. godine, a sve radi mogućeg otpisa potraživanja. 

Otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine izvršit će se zakupnicima i korisnicima koji ne 
obavljaju djelatnost od 20. ožujka 2020. godine, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske, te koji nemaju pad broja zaposlenih u ožujku 2020. godine (u odnosu na veljaču 2020. 
godine), a koji je veći od 40% za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20% za mala 
poduzeća, veći od 15% za srednja poduzeća i veći od 10% za velika poduzeća. 

Otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine izvršit će se zakupnicima i korisnicima koji 
obavljaju djelatnost, ali imaju pad prihoda veći od 50% u odnosu prihod u ožujku 2019. godine, pod 
uvjetom da nemaju pad broja zaposlenih u ožujku 2020. godine (u odnosu na veljaču 2020. godine) 
veći od 40% za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20% za mala poduzeća, veći od 15% 
za srednja poduzeća i veći od 10% za velika poduzeća, na način da će se zakupnicima i korisnicima s 
prihodima do 7,5 milijuna kuna godišnje otpisati cijeli iznos potraživanja po računu za travanj 2020. 
godine, a poslodavcima s prihodima većim od 7,5 milijuna kuna godišnje otpisat će se dio potraživanja 
po računu za travanj 2020. godine proporcionalno padu prihoda. 

Zakupnici i korisnici koji ne ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja mogu koristiti ranije navedenu 
mjeru odgode plaćanja zakupnine/naknade za korištenje. 

U privitku ove Obavijesti dostavljamo Vam račun za zakup/račun za naknadu za korištenje poslovnog 
prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za mjesec travanj 2020. godine radi točne i vjerodostojne 
knjigovodstvene evidencije, kako u Vašim poslovnim knjigama, tako i u ovom Društvu.  

     

 


