
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/54-1 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-21 
Rijeka, 13. 6. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 13. lipnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Sukladno odredbi članka 5. i članka 22. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
14/14) te Zapisnika sa 20. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 1. lipnja 2017. godine: 
ODOBRAVA SE sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Rijeke i Gradskog 
kazališta lutaka Rijeka iz Rijeke, Blaža Polića 6, OIB: 56734962764, MB:03321185, za poslovni 
prostor u Rijeci na adresi Lužine 7/D  površine 179 m2 (ID: 200951) na rok od 10 godina bez 
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i bez plaćanja naknade za obavljanje 
djelatnosti koja je Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07 i 
72/07) označena  pod šifrom djelatnosti: 90.02 –Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti – 
aktivnost: skladište lutaka i scenografije, počevši od 1. srpnja 2017. godine, sve u cilju javnog 
interesa. 
 2. ZADUŽUJE SE Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno točki 1. ovog zaključka sačini Ugovor 
o zakupu poslovnog prostora. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Gradskom kazalištu lutaka Rijeka iz Rijeke, Blaža Polića 6 
2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina, Marine Superina, Petra Đurića 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima poslovne  
i javne namjene 
KLASA: 372-01/17-02/58 
URBROJ: 2170/01-17-40-17-1 
Rijeka, 06. lipanj 2017.  god. 
 
 
 

 
MATERIJAL 

ZA RADNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 
 
 

  

 
 

PREDMET: Prijedlog Zaključka za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora na adresi u Rijeci, Lužine 7/D 

-Gradsko kazalište lutaka Rijeka  
 

 
 

 
MATERIJAL IZRADIO: 
Petar Đurić 
 
 
 
RAVNATELJ-VODITELJ 1:  
Marina Superina 
 
 
 
 
                                               Pročelnica: 
 

                                                                                                   Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 
 

Gradsko kazalište lutaka Rijeka iz Rijeke, Blaža Polića 6, OIB: 56734962764, 
MB:03321185, obraća se zahtjevom za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u 
Rijeci na adresi Lužine 7/D – površine 179 m2 (ID 200951) za djelatnost skladišta 
scenografije i lutaka, jer im je poslovni prostor koji trenutno koriste za navedenu djelatnost na 
adresi Lužine 7/1 neadekvatan budući ima problema sa propuštanjem krova i vlagom uslijed 
čega dolazi do uništavanja lutaka i scenografije koja je u prostoru uskladištena. 

 
Gradsko kazalište lutaka Rijeka je dana 13. travnja 2017. godine poradi navedenog 

problema u prostoru Lužine 7/1 dostavilo pismo namjere za poslovni prostor u Rijeci na 
adresi Žabica 6, ex skladište 32, ali je naknadnim pismom namjere od KLASA: 372-03/17-
128 od 19. svibnja 2017. godine odustalo od istoga radi promjene okolnosti tj. pronalaska za 
njih povoljnijeg prostora na adresi Lužine 7/D. Poslovni prostor na adresi Žabica 6, ex 
skladište 32 u međuvremenu je dodijeljen u zakup trgovačkom društvu Hrvatska pošta d.d. 
za djelatnost tranzitnog skladišta za pakete, bez provođenja javnog natječaja budući da se 
radi o trgovačkom društvu kojem je jedini osnivač Republika Hrvatska uz plaćanje zakupnine 
od 4,66 €/m2. 
  
 Valja napomenuti da je Grad Rijeka osnivač Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 
 
  Navedenom se zahtjevu može udovoljiti temeljem odredbe članka 5. i članka 22. 
stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko – goranske 
županije“ broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14) na način da se sa 
Gradskim kazalištem lutaka Rijeka, sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora bez naknade 
i bez provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora budući se radi o 
ustanovi kojoj je jedini osnivač Grad Rijeka. 
 
 

Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
Na temelju članka 5. i članka 22. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora 

("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 14/14) i Zapisnika sa 20. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 1. lipnja 
2017. godine: 

 
 

 
1. ODOBRAVA SE sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada 

Rijeke i Gradskog kazališta lutaka Rijeka iz Rijeke, Blaža Polića 6, OIB: 
56734962764, MB:03321185, za poslovni prostor u Rijeci na adresi Lužine 7/D  
površine 179 m2 (ID: 200951) na rok od 10 godina bez javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora i bez plaćanja naknade za obavljanje djelatnosti koja je 
Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07) 
označena  pod šifrom djelatnosti: 90.02 –Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti 
– aktivnost: skladište lutaka i scenografije, počevši od 1. srpnja 2017. godine, sve u 
cilju javnog interesa. 

2. ZADUŽUJE SE Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno točki 1. ovog zaključka 
sačini Ugovor o zakupu poslovnog prostora. 
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