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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka
Temeljem odredbi članka 13. i 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 20/98., 23/00., 21/02. i
7/04.) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti objavio je, dana 06. svibnja 2005. godine, Javni natječaj za prikupljanje ponuda za
davanje u zakup lokacija za postavu privremenih objekata na plažama na području grada Rijeke.
1.Davanje u zakup lokacija za postavu privremenih objekata navedenih u tabeli u privitku.
U provedenom postupku utvrđeno je slijedeće:
Za lokaciju pod red. br. 1. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
Vjekoslav Belović, vlasnik ugostiteljskog obrta "Nec", Rijeka, Rešetari br. 20, ponuđena
zakupnina u iznosu od 37,00 kn/m2 mjesečno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima Natječaja.
Za lokaciju pod red. br. 6. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
Boza Mevait, vlasnik trgovačko-ugostiteljskog obrta "MMB", Rijeka, Strossmayerova br. 4,
ponuđena zakupnina u iznosu od 70,00 kn/m2 mjesečno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima Natječaja.
Za lokaciju pod red. br. 7. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
Boza Zurap, vlasnik ugostiteljskog obrta "Jednostavne ugostiteljske usluge Villa Nora",
Rijeka, Kapitanovo br. 19, ponuđena zakupnina u iznosu od 70,00 kn/m2 mjesečno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima Natječaja.
Za lokaciju pod red. br. 8. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
Sanja Ratković, vlasnica trgovačko-ugostiteljskog obrta "Sanja" Rijeka, Brsečka br. 14,
kponuđena zakupnina u iznosu od 100,00 kn/m2 mjesečno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima Natječaja.
Za preostale lokacije iz Natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.
Odredbom članka 17. Odluke, natječaj se može provesti i ukoliko na natječaju sudjeluje
samo jedan ponuditelj, na temelju posebne odluke Poglavarstva.
Temeljem odredbe članka 18. Odluke, najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provođenja
natječaja utvrđuje se ponuditelj koji, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos
zakupnine.
Uvidom u evidenciju Odjela utvrđeno je da Boza Mevait ima nepodmireni dug s osnova
Ugovora o zakupu Klasa: 363-01/01-01/30; Ur.broj: 2170/01-02-4-2/01-03 od 31.07.2001. godine,
u iznosu od 5.164,73 kn (glavnica 2.664,00 kn + kamata 2.500,73 kn) i komunalne naknade u
iznosu od 3.524,39 kn (glavnica 2.931,72 kn + kamata 592,67 kn), a da Boza Zurap ima
nepodmireni dug s osnova koncesijskog odobrenja za 2004. godinu u iznosu od 6.758,81 kn
(glavnica 6.000,00 + kamata 758,81).
Odredbom članka 15. Odluke utvrđeno je da na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji
koji nisu izvršili sve obveze prema Gradu preuzete Ugovorom o zakupu, odnosno Ugovorom o
privremenoj uporabi javne površine.
Boza Mevait i Boza Zurap podnijeli su zahtjev za obročnu otplatu duga koji je proslijeđen na
razmatranje Poglavarstvu. S obzirom na mali broj prijava na ovaj natječaj, kao i na objavljeni Poziv
za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, predlaže se Poglavarstvu da se iznimno od odredbi
članka 15. Odluke Boza Mevait i Boza Zurap utvrde najpovoljnijim ponuditeljima i da se s njima
sklope ugovori o zakupu.

Slijedom navedenog predlaže se Poglavarstvu da donese slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Na temelju članka 19. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
(“Službene novine” Primorsko - goranske županije broj 20/98., 23/00., 21/02. i 7/04.) Poglavarstvo
Grada Rijeke donijelo je slijedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup javnih površina o
provedenom javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata na plažama na području Grada Rijeke.
2. Najpovoljnijim ponuditeljima za sklapanje ugovora o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata iz točke 1. ove Odluke, utvrđuju se:
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3. S ponuditeljima navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovori o zakupu javnih
površina za postavu privremenih objekata, na period od 01. lipnja do 30. rujna 2005. godine.
4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka.

