
Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
("Narodne novine" broj 125/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije"  broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
20. prosinca 2012. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje 

u zakup poslovnog prostora 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 10/12) u članku 1. stavku 1. 
riječi: "Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija poslovni objekti (u daljnjem 
tekstu: Direkcija poslovni objekti)" zamjenjuju se riječima: "Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene (u daljnjem 
tekstu: Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene)". 

 
Članak 2. 

 
U članku 2. stavku 5. riječi: "Odjela gradske uprave za komunalni sustav" zamjenjuju 

se riječima: "Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom". 
 

Članak 3. 
 

 U članku 4. stavku 3. u točkama 5. i 6. riječi: "Direkcija poslovni objekti" zamjenjuju se 
riječima: "Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene". 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije". 
 
KLASA: 021-05/12-01/260 
URBROJ: 2170-01-16-00-12-3 
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