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Gradonačelnik je 8. ožujka 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 Sukladno odredbi članka 23. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14), a temeljem 
zapisnika sa 7. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 7. ožujka 2017. godine, utvrđuje 
kako slijedi: 
 

A. UTVRĐENJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE PROSTORE ZA KOJE JE ISKAZAN 
INTERES POTENCIJALNIH ZAKUPNIKA 

 
1. Poslovni prostor: 200084 – Blaža Polića 2/I-kat, površine 313 m2, II zona 

 
Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

S 

SAMO ZA:  
94.99 – Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n. – aktivnost: savjetodavni rad i 
provođenje posebnih obveza s mladim počiniteljima kaznenih djela, intenzivna pomoć i 
podrška u obrazovanju mladih, savjetovanje žena žrtava nasilja u obitelji i psihosocijalni 
tretman počinitelja nasilja u obitelji 

 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Vladimira Benca, Lorette Sošić, Petra Đurića 
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O b r a z l o ž e n j e: 
 
  

Grad Rijeka ima u vlasništvu poslovni prostor u Rijeci na prvom katu zgrade na adresi 
Blaža Polića 2, površine 313 m2. Predmetni poslovni prostor nastao je spajanjem dva 
prostora na istim katu i to:  
1. poslovnog prostora površine 156 m2 koji je do srpnja 2012 godine koristila UDRUGA 
GRAĐANA SPIRIT iz Rijeke, a koji je od citiranog datuma slobodan, 
2. poslovnog prostora površine 157 m2 koji temeljem Ugovora o korištenju poslovnog 
prostora bez naknade S-89/2012 od 12. listopada 2012. godine koristi UDRUGA ZA 
ZAŠTITU OBITELJI RIJEKA – U.Z.O.R. na vrijeme od 5. godina odnosno do 5. travnja 2017. 
godine. 
Budući da navedenom korisniku prostora ističe citirani ugovor isti se obratio pismom namjere 
kojim je iskazao interes za nastavak korištenja predmetnog prostora kao i zakup slobodnog 
poslovnog prostora s kojim neposredno graniči za djelatnost rada članskih organizacija. 

Valja napomenuti da su predmetni prostori nekad činili jednu građevinsku cjelinu te 
je, zbog iskazanog interesa bivših zakupnika/korisnika za korištenjem manjih površina isti 
podijeljen u dva prostora. Kako je sada iskazan interes za korištenjem oba prostora isti su 
ponovno objedinjeni u jednu cjelinu radi davanja u zakup putem Javnog natječaja za davanje 
u zakup poslovnih prostora.   

Povjerenstvo za poslovni prostor je na 7. sastanku održanom 7. ožujka 2017. godine 
razmatralo utvrđivanje prijedloga djelatnosti za predmetni poslovni prostor te utvrdilo da se 
zahtjevu može udovoljiti i omogućiti korištenje poslovnog prostora u kojem sada obavlja 
djelatnost za vrijeme provođenja javnog natječaja uz uvjet da korisnik prije dana objave 
Javnog natječaja potpiše te dostavi Izjavu solemniziranu od strane javnog bilježnika da će 
prostor predati u posjed Gradu Rijeci slobodan od osoba i stvari najkasnije 15 dana od dana 
donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem natjecatelju, a u 
slučaju da to ne učini daje svoju izričitu suglasnost da Grad Rijeka slobodno uđe u posjed 
prostora, te se odriče prava sudske zaštite posjeda, odnosno pokretanja parnice radi 
smetanja posjeda i primjene instituta samopomoći. 

Nadalje utvrđeno je da u poslovnom prostoru ne postoji potreba za nužnim radovima 
radi uređenja prostora i privođenja istog niže predloženoj namjeni. Budući zakupnik u obvezi 
je izvesti radove radi privođenja prostora ugovorenoj djelatnosti vlastitim sredstvima uz 
poštivanje svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i bez obveze Grada kao zakupodavca 
da iste vrati zakupniku.  

Osnovom naprijed navedenog, Povjerenstvo za poslovni prostor je na 7. sastanku 
održanom 7. ožujka 2017. godine, sačinilo Zapisnik, kojim sukladno odredbi članka 23. 
Odluke o zakupu poslovnog prostora i članka 13. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i 
djelatnosti u poslovnom prostoru, kojim je Gradonačelniku predložilo da se za poslovni 
prostor na prvom katu zgrade u Rijeci na adresi Blaža Polića 2, površine 313 m2, utvrdi 
obavljanje djelatnosti Ostalih uslužnih djelatnosti (naziv područja S, šifra NKD: 94.99) i 
ovlasti Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkciju za upravljanje objektima 
poslovne i javne namjene da za predmetni poslovni prostor raspiše javni natječaj za davanje 
u zakup poslovnih prostora, za djelatnost Ostalih uslužnih djelatnosti – aktivnost: aktivnost: 
savjetodavni rad i provođenje posebnih obveza s mladim počiniteljima kaznenih djela, 
intenzivna pomoć i podrška u obrazovanju mladih, savjetovanje žena žrtava nasilja u obitelji i 
psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji 
 

Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 
 
 
 
 

 



ZAKLJUČAK 
 
 

 Na temelju članka 23. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) i 
zapisnika sa 7. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 7. ožujka 2017. godine: 
 
 
 
 
 

A. UTVRĐENJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE PROSTORE ZA KOJE JE ISKAZAN 
INTERES POTENCIJALNIH ZAKUPNIKA 

 
 
1. Poslovni prostor: 200084 – Blaža Polića 2/I-kat, površine 313 m2, II zona 

 
Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

S 

SAMO ZA:  
94.99 – Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n. – aktivnost: savjetodavni rad i 
provođenje posebnih obveza s mladim počiniteljima kaznenih djela, intenzivna pomoć i 
podrška u obrazovanju mladih, savjetovanje žena žrtava nasilja u obitelji i psihosocijalni 
tretman počinitelja nasilja u obitelji 
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