
Z A P I S N I K

3. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 18. srpnja 2017. godine

Kolegij u 9,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Ljiljana BULJAN, Denis ŠULINA, mr.sc. Andrija 
VITEZIĆ, Sanda SUŠANJ, Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. 
Mladen VUKELIĆ, Jasna LIKER, Verena LELAS TURAK, Željko JURIĆ, Snježana SKOČILIĆ i 
Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, zamjenik Gradonačelnika, dr.sc. Nikola 
IVANIŠ, zamjenik Gradonačelnika i Irena MILIČEVIĆ.

Kolegiju također prisustvuju:

1. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Iva BALEN, Aleksandar MERLE, Ured 
Grada
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1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 27. lipnja do 17. srpnja 2017. godine

2. I. Izvješće o dodijeljenim stanovima u razdoblju 2012/2017. godine; II. Prijedlog za objavu 
Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam radi formiranja Liste prioriteta za 
davanje stanova u najam za razdoblje 2018/2021. godine; III. Prijedlog o imenovanju 
Povjerenstva za utvrđivanje Liste prioriteta

3. Prijedlog zaključka o dodjeli potpora po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu 
nepovratnih subvencijama subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera 
poticaja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

4. A) Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora 
objavljenog dana 15. travnja 2017. godine; B) Informacija o provedenom javnom natječaju 
za  davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog dana 21. svibnja 2017. godine

5. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje javnih 
površina za organiziranje prigodne prodaje cvijeća u privremenim objektima i otvorenom 
prostoru u rujnu 2017. godine na Titovom trgu - most na Rječini

6. Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u k.o. Drenova

7. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za privremeni zakup 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

8. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti puta ne zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Drenova)

9. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta  u 
vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Sušak)

10. Prijedlog zaključka o zahtjevu za produženjem radnog vremena ugostitelja

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 27. lipnja do 17. srpnja 2017. godine.



Točka 2.

I. Izvješće o dodijeljenim stanovima u razdoblju 2012/2017. godine; II. Prijedlog za 
objavu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam radi formiranja Liste 
prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje 2018/2021. godine; III. Prijedlog o 
imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prioriteta, obrazložila je Denis ŠULINA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za 
upravljanje objektima stambene namjene o stanovima dodijeljenim u najam, u razdoblju od 01. 
siječnja 2012. godine do 05. srpnja 2017. godine. 

2. A) Pokreće se postupak za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu 
Grada Rijeke u najam za razdoblje od 2018/2021. godine, objavom Javnog poziva za podnošenje 
zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na Listu prioriteta za davanje stanova 
u najam, sukladno odredbama Odluke o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 12/11, 15/11 i 54/12).

2. B) Obavijest o objavljivanju Javnog poziva iz točke 2.A) ovog zaključka objavit će se u 
dnevnom tisku, a Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 
(prizemno), na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i na web 
stranicama Grada Rijeke.

2. C) Osobama koje su se nalazile na do sada važećoj Listi prioriteta, a koje se žele prijaviti 
za uvrštenje na Listu prioriteta iz točke 2.A) ovog zaključka, isto će se omogućiti bez traženja
ponovnog dostavljanja potrebne dokumentacije ukoliko se relevantne činjenice koje se istom
dokazuju u proteklom razdoblju nisu izmijenile, odnosno ukoliko je ista važeća s obzirom na rok 
važenja pojedinih traženih dokumenata.

2. D) Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima stambene namjene i Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje 
stanova u najam da provedu cjelokupni postupak u svrhu utvrđivanja Liste prioriteta za davanje 
stanova u najam za razdoblje od 2018/2021. godine.

3.A) Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam, u 
sljedećem sastavu: 

 Ingrid Krnić, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za članicu,
 Jasminka Franki, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za članicu,
 Nataša Brazzoduro Piveta, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za članicu
 Maja Pudić, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, za članicu
 Dunja Kuhar, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb; za članicu

Za zamjenike članova navedenog Povjerenstva imenuju se:
o Slavica Hrvaćanin, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
o Renata Forempoher Dražul, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,  
o Ljiljana Miškulin, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,  
o Vesna Purković, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
o Jasna Kalanj, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,

3. B). Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam imenuje se 
na vrijeme od četiri godine računajući od dana donošenja ovog zaključka.

Točka 3.

Prijedlog zaključka o dodjeli potpora po Javnom pozivu za podnošenje prijava za 
dodjelu nepovratnih subvencijama subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa 
mjera poticaja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, obrazložio je mr.sc. Andrija 
VITEZIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ROTHMED d.o.o. iz Rijeke, Fiorella la Guardije 
14/2 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa 



za nadoknadu dijela troškova produljivanja valjanosti patentne zaštite. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ROTHMED d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  2.332,83 kuna.

2. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva RI PLAM USLUGE d.o.o. iz Rijeke, Školjić 3b za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa za 
nadoknadu dijela troškova certifikata za interne auditore u pomorskoj industriji. Prihvaća se ocjena 
o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu RI PLAM USLUGE d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  3.789,00 kuna.

3. Prihvaća se zahtjev obrta EXPERT, centar za održavanje tečajeva i davanje poduka vl. 
Snježane Buha Šebelja, Dolac 8/3, za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje 
izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta za nadoknadu dijela troškova izrade marketing 
plana. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se obrtu EXPERT dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od 14.750,00 kuna.

4. Prihvaća se zahtjev HRVATSKE UDRUGE FASADERA iz Rijeke, Vukovarska 21 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata za 
nadoknadu dijela troškova izrade studije opravdanosti osnivanja klastera, izrade plana i programa 
rada, tehničko – tehnološkog elaborata, izradu dizajna proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda 
ili usluge, nabavu i prilagodbu informacijsko - komunikacijske tehnologije, ispitivanja, atestiranja i 
zaštitu proizvoda, obrazovanja i usavršavanja klaster menadžera te za operativne troškove 
voditelja klastera. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se HRVATSKOJ 
UDRUZI FASADERA dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  5.118,50 kuna.

5. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva JATRO d.o.o. iz Rijeke, Opatijska 1 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, 
upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nadogradnje softverskog 
paketa AutoCad i AutoCad LT. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu JATRO d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  3.638,25 kuna.

6. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva LOLIGO d.o.o. iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 11a 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade i dizajna 
web stranice te njezine integracije u booking sistem. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se trgovačkom društvu LOLIGO d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  20.000,00 kuna.

7. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva VIKANO d.o.o. iz Rijeke, Mirka Piškulića 7 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade digitalne 
platforme za posredništvu u vjenčanjima i personalizirani planer za samostalno organiziranje 
vjenčanja. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
VIKANO d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  6.264,00 kuna.

8. Prihvaća se zahtjev DEEPSUN, Obrta za web i multimediju iz Rijeke, Ante Kovačića 20 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nabave seta 
programskih rješenja za MacOS te potrebnih hardverskih komponenti za rad. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se DEEPSUN, Obrtu za web i multimediju dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  8.726,28 kuna.

9. Odbija se zahtjev trgovačkog društva JATRO d.o.o. iz Rijeke, Opatijska 1 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, 
upravljanju i elektronskom poslovanju budući da podnesena prijava ne udovoljava uvjetima Javnog 
natječaja s obzirom da je za iste troškove već predložena dodjela potpore po drugom zahtjevu.

10. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva VBD d.o.o. iz Rijeke, Braće Branchetta 
35 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nabave 
programskih rješenja sa računalnom opremom. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu VBD d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
12.058,38 kuna.

11. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva P.A.R. d.o.o. iz Rijeke, Trg Riječke Rezolucije 4 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nabave i 
instalacije aplikacije FAROS. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu P.A.R. d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  1.950,00 kuna.



12. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MOTIV d.o.o. iz Rijeke, Mihovilići 2c za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, 
upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade web stranice. Prihvaća 
se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu MOTIV d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  725,00  kuna. 

13. Prihvaća se zahtjev Uslužnog obrta "Vedeco Team" vl. Dario Mančić iz Rijeke, Ulica 
Radmile Matejčić 10 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja 
sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela 
troškova nabave softverskih rješenja, antivirusne zaštite te hardverskih komponenti potrebnih za 
poslovanje tvrtke. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Uslužnom 
obrtu "Vedeco Team"  dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  8.199,42 kuna.

14. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva DIR - COM d.o.o. iz Rijeke, Bartola Kašića 10 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nadogradnje ERP 
sustava Datalab Pantheon sa potrebnom računalnom opremom. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu DIR - COM d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  5.732,28 kuna. 

15. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva Franela d.o.o. iz Rijeke, Riva 6 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade novog web 
shopa www.franela-beauty.com te uvođenja WSPay -a sigurnosnog sustava za online autorizaciju 
kreditnih kartica. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
društvu Franela d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  11.480,00 kuna.

16. Prihvaća se zahtjev Pekarskog obrta "Sveti Kuzam" vl. Nenad Arbanas iz Rijeke, Sveti 
Kuzam 22 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i 
aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova
izrade web stranice. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Pekarskom 
obrtu "Sveti Kuzam" dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  3.275,00 kuna. 

17. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Radionica j.d.o.o.  iz Rijeke, Franje Čandeka 23b 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nabave licence za 
poslovni softver - profesionalni paket programa za grafički i web dizajn Adobe CC te odgovarajuće 
stolno računalo. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
Radionica j.d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  7.669,41 kuna.

18. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva VRIM MOTO d.o.o. iz Rijeke, 
Drenovski put 170 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i 
aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova
nabave simulatora za kontrolu CR pumpi i injektora (softverski sustav s pripadajućom 
elektroničkom opremom). Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu VRIM MOTO d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  13.640,17 
kuna.

19. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Kompare online d.o.o. iz Rijeke, Petra Jurčića 4b 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrada business 
intelligence softwera - prilagodba Rapidminer paketa za projekt Kompare.hr. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Kompare online d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  20.000,00 kuna.

20. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. iz 
Rijeke, Stube Marka Remsa 1 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje 
uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu 
dijela troškova implementacije aplikativnog VIRGA B2B  te instalacije i konfiguracije antivirusnog 
rješenja - licenca F secure. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti 
u iznosu od  15.019,08 kuna.

21. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva BIS d.o.o. iz Rijeke, Franje Račkoga 
40 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova nadogradnje 
poslovnog softvera, nabave novih aplikacija te troškove obavještavanja o natječajima. Prihvaća se 



ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu BIS d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  1.960,00 kuna.

22. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva RIMA d.o.o. iz Rijeke, Hegedušićeva 23 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, 
upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade digitalne aplikacije 
RIJEKA namijenjene mobilnim uređajima i webu, koja će se pokretati na tri platforme Aplle iOS, 
GooglePlay Andriod i web. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu RIMA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  20.000,00 kuna.

23. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MASTER ŠPED d.o.o. iz Rijeke, Petra Jurčića 6 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri 
odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju za nadoknadu dijela troškova izrade web 
stranice i implementacije carinskog programa. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu MASTER ŠPED d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  4.828,20 kuna

24. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva SNF ADRIA d.o.o. iz Rijeke, Laginjina 13 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i 
grafičkog dizajna za nadoknadu dijela troškova ulaganja u industrijski dizajn tipskih prodajnih 
objekata. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
SNF ADRIA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

25. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva IN MEDIAS d.o.o. iz Rijeke, Srdoči 58 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog 
dizajna za nadoknadu dijela troškova ulaganja u grafički dizajn odnosno vizualni identitet tvrtke.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu IN MEDIAS 
d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  10.000,00 kuna.

26. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva PONT d.o.o. iz Rijeke, Svilno bb za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog 
dizajna za nadoknadu dijela troškova ulaganja u grafički dizajn odnosno vizualni identitet tvrtke.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu PONT d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  8.440,00 kuna.

27. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva IDEJA d.o.o. iz Rijeke, Janka Polić Kamova 103 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog 
i grafičkog dizajna za nadoknadu dijela troškova ulaganja u redizajn postojećeg vizualnog 
identiteta tvrtke. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
društvu IDEJA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  10.000,00 kuna.

28. Prihvaća se zahtjev subjekta EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih iz Rijeke, 
Dolac 8/3 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova implementacije 
industrijskog i grafičkog dizajna za nadoknadu dijela troškova ulaganja u idejno rješenje vizualnog 
identiteta tvrtke. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se ustanovi za 
obrazovanje odraslih EKSPERT dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  10.000,00 kuna.

29. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Trgo-leptir d.o.o. iz Rijeke, Radnička 41 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave stroja za štikanje, specijalnog šivaćeg stroja za ukrasni štep , 
okaste rupičarke  te stroja za ručni bod. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu Trgo-leptir d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu 
od  70.000,00 kuna.

30. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Dentalni studio Goran i Borko d.o.o. iz Rijeke, 
Ružićeva 32 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje 
strojeva i opreme za nadoknadu dijela troškova nabave laboratorijskog 3Shape skenera i popratne 
opreme. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
Dentalni studio Goran i Borko d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 
kuna.

31. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva DENTAL VISION d.o.o. iz Rijeke, Ljubljanska 
cesta 18c za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i 
opreme za nadoknadu dijela troškova nabave 3Shape skenera i popratne laboratorijske opreme.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu DENTAL 
VISION d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 kuna.

32. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva AKA TIM d.o.o. iz Rijeke, Andrije Medulića 8 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave informatičke opremu i softvera, neophodnih za rad tvrtke.



Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu AKA TIM 
d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  9.705,74 kuna.

33. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ESCO grupa d.o.o. iz Rijeke, Marijana Stepčića 11 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme 
za nadoknadu dijela troškova nabave opreme u sklopu razvoja sustava inteligentne javne rasvjete.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ESCO d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 kuna.

34. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva Identum d.o.o. iz Rijeke, Vrhovo 1 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave industrijskog šivaćeg stroja sa potrebnom opremom za 
pokretanje vlastite proizvodnje muškog donjeg rublja i kupaćeg programa. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Identum d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  12.100,40 kuna.

35. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Indel-zaštita d.o.o. iz Rijeke, Ružićeva 19 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave mjerne opreme za obavljanje ispitivanja iz djelatnosti poduzeća.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Indel-zaštita 
d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  9.382,05 kuna.

36. Prihvaća se zahtjev obrta Fotokopiranje i tisak Zambelli vl. Rudolf Zambelli iz Rijeke, 
Marijana Stepčića 11 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i 
ugradnje strojeva i opreme za nadoknadu dijela troškova nabave strojeva za digitalno tiskanje.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se obrtu Fotokopiranje i tisak 
Zambelli dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 kuna.

37. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva INELTEH d.o.o. iz Rijeke, Ljubljanska cesta 7 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave opreme koja predmetnom poduzeću  služi za unapređenje 
procesa varenja i mehaničke obrade u proizvodnji. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se trgovačkom društvu INELTEH d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  70.000,00 kuna.

38. Prihvaća se zahtjev Zubotehničkog laboratorija Sanja Stražičić iz Rijeke, Creska 14/1  za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave laboratorijskog skenera koji će pojednostaviti i ubrzati proces 
proizvodnje.. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Zubotehničkom 
laboratoriju Sanja Stražičić dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 kuna. 

39. Odbija se zahtjev trgovačkog društva B.I.D. Grupa d.o.o. iz Rijeke, Danijela Godine 12, za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme 
budući da podnesena prijava ne udovoljava uvjetima Javnog natječaja. Naime, predmetno 
poduzeće nije registrirano (prema NKD-u) za obavljanje djelatnosti propisanih ovom mjerom te se 
stoga troškovi po prijavi ne mogu se uzeti u obzir za subvencioniranje.

40. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Bertone d.o.o. iz Rijeke, Vidikovac 42 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova ulaganje u novi stroj i kalup. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se trgovačkom društvu Bertone d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  64.670,00 kuna.

41. Odbija se zahtjev trgovačkog društva Manšped d.o.o. iz Kukuljanova, Kukuljanovo 387, za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme 
budući da podnesena prijava ne udovoljava uvjetima Javnog  natječaja. Naime, predmetno 
poduzeće nema sjedište na području grada Rijeke što je jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na 
subvenciju.

42. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva IND-EKO d.o.o. iz Rijeke, Korzo 40/2 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave Stroja za uvlačenje cijevi Burstlining metodom bez iskopavanja.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu IND-EKO 
d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  70.000,00 kuna.

43. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva FIRST IN d.o.o. iz Rijeke, Šetalište 
Ivana Gorana Kovačića 4 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i 
ugradnje strojeva i opreme za nadoknadu dijela troškova investicije u proizvodnu opremu 
(automatizirana proizvodnja linija). Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te 



se trgovačkom društvu FIRST IN d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  58.254,98 
kuna.

44. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Adria P.A. d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva Draga bb za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova investicije u opremu za poboljšanje sustava rasvjete u cilju energetske 
učinkovitosti i smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se trgovačkom društvu Adria P.A. d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  70.000,00 kuna.

45. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva OPREMA BARIČEVIĆ d.o.o. iz Rijeke, Bogomira
Ćikovića Marčeva 5 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i 
ugradnje strojeva i opreme za nadoknadu dijela troškova nabave opreme i ručnih alata za strojeve 
za obradu drva ( glodala, pila, noževa, svrdla i dr. koji se ugrađuju na strojeve). Prihvaća se ocjena 
o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu OPREMA BARIČEVIĆ d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  4.812,71 kuna.

46. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva TORP d.o.o. iz Rijeke, Tina Ujevića 41 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova informatičke opreme te uređaja za termalno snimanje neophodnog kod 
razvoja i testiranja beterijskih i pogonskih sustava za električna vozila. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu TORP d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  4.498,80 kuna.

47. Prihvaća se zahtjev obrta Boniplast vl.Iva Bonifačić iz Rijeke, Vlade Grozdanića 3 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme za 
nadoknadu dijela troškova nabave kompresora Atlas Copco GX4FF-10 sa hladnjakom 1910R4 10 
A (sustav za hlađenje alata i strojeva za injekcijsko brizganje). Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se obrtu Boniplast dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
62.694,16 kuna.

48. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva ZDL arhitekti d.o.o. iz Rijeke, Ante 
Starčevića 4 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje 
strojeva i opreme za nadoknadu dijela troškova nabave profesionalnog stroja za ispis. Prihvaća se 
ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ZDL d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  46.473,79 kuna.

49. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Mauricius d.o.o iz Rijeke, Šetalište Vladimira 
Nazora 19 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
radnih strojeva, opreme i izradu reklame. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu Mauricius d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu 
od  30.000,00 kuna.

50. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva EG PROJEKT d.o.o. iz Rijeke, Naselje Vulkan 2 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke 
opreme i računalnih programa. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu EG PROJEKT d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  5.336,93 
kuna.

51. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva GEO FLUMINIS d.o.o. iz Rijeke, Pletenci 22/4 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke 
opreme i računalnih programa, izrade vizualnog identiteta i web stranice. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu GEO FLUMINIS d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  22.860,80 kuna. 

52. Prihvaća se zahtjev RM-PROJEKT, obrta za usluge, vl. Robert Mlakar iz Rijeke, 
Budicinova 1 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
informatičke opreme sa potrebnim softverom. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se obrtu za usluge RM-PROJEKT dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
2.700,82 kuna.

53. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva OM Projekt j.d.o.o. iz Rijeke, Tizianova 32 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke 
opreme sa potrebnim računalnim programom za rad, izrade vizualnog identiteta poduzeća te 



nabave mjernog uređaja. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu OM Projekt j.d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  24.147,80 
kuna.

54. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva SC CONSULTING d.o.o. iz Rijeke, , Vitezićeva 3 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova izrade web stranice.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu SC 
CONSULTING d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  7.320,00 kuna.

55. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Kvarner Shipping Agency d.o.o. iz Rijeke, 
Zagrebačka 15 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
informatičke opreme i računalnih programa te uredskog inventara. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Kvarner Shipping Agency d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  21.612,78 kuna.

56. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Barf  d.o.o. iz Rijeke, Mate Balote 25 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova uređenja poslovnog prostora, 
nabave potrebne opreme i inventara za početak obavljanja djelatnosti. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Barf  d.o.o. dodjeljuje potpora male 
vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

57. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ADRIA ZASTUPANJE d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva 
Draga 9a za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova početnog 
ulaganja u opremanje prostora i nabavu informatičke opreme. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ADRIA ZASTUPANJE d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

58. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Gama team d.o.o. iz Rijeke, Slavka Krautzeka 66c 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
samoposlužnih aparata, dijelova za iste te rad stručnjaka pri implementaciji. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Gama team d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  15.105,66 kuna.

59. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MAPA d.o.o. iz Rijeke, Krešimirova 56 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave računalne opreme potrebne 
za pokretanje djelatnosti. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu MAPA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

60. Prihvaća se zahtjev obrta I NOVA, vl. Irena Leskur iz Rijeke, Brdo 13 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave potrebne opreme za 
početak rada kozmetičkog salona. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te 
se obrtu I NOVA dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  6.990,43 kuna.

61. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Parve d.o.o. iz Rijeke, Tina Ujevića 26 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave opreme za ugostiteljstvo 
potrebne za otvaranje ugostiteljskog objekta. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu Parve d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
30.000,00 kuna.

62. Prihvaća se zahtjev Kamino, obrta za dimnjačarske usluge, vl. Ivica Ćendo iz Rijeke, Lipa 
2e za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova opreme za obavljanje 
dimnjačarske djelatnosti. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se obrtu  
Kamino dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

63. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Conim d.o.o. iz Rijeke, Brig 26b za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke opreme sa 
softverskom podrškom te izrade mrežne stranice. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu Conim d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
10.629,93 kuna.



64. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva KV-stan d.o.o. iz Rijeke, Užarska 30 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke 
opreme, informatičkih programa za obavljanje djelatnosti, izrade mrežne stranice te izrade 
reklamnih materijala. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
društvu KV-stan d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  17.222,72 kuna.

65. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva NELLY d.o.o. iz Rijeke, Korzo 32 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave opreme i 
sitnog inventara za opremanje prostora hostela. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu NELLY d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
25.415,22 kuna.

66. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Fris j.d.o.o. iz Rijeke, Sokol-Kula 6a za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova ulaganja u adaptaciju prostora, 
stvaranje brenda, odnosno prepoznatljivosti kroz ulaganja u marketing te ulaganja u edukaciju 
zaposlenika, sve u cilju što kvalitetnijeg početka poslovanja. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Fris j.d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  28.156,86 kuna.

67. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ADRIA SHIPPING d.o.o. iz Rijeke, Riva Boduli 1 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave uredskog 
namještaja, računalne opreme, programska podrška i komunikacijske opreme, sve potrebno za 
početak rada tvrtke. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
društvu ADRIA SHIPPING d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

68. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva Hortiriviera d.o.o. iz Rijeke, Pomerio 11 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova ulaganja u stvaranje 
brenda te testiranje inovativnih kozmetičkih proizvoda tvrtke u početnoj fazi iskoraka na tržište.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu Hortiriviera 
d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  26.842,40 kuna.

69. Djelomično se prihvaća zahtjev Doris, obrta za kozmetičke usluge vl. Doris Vučko iz 
Rijeke, Lipa 48 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova uređenje 
salona i nabava potrebne opreme i preparata za početak rada salona. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se obrtu  Doris dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  16.928,78 kuna.

70. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva GUMA j.d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva Draga 7 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave stroja za 
montažu i demonztažu guma, potrebnog za početak rada poduzeća. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu GUMA j.d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

71. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva INKAL d.o.o. iz Rijeke, Ante Kovačića 
6 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova ulaganja u opremanje 
broda za prijevoz putnika. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu INKAL d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  8.424,00 kuna.

72. Odbija se zahtjev trgovačkog društva Mauricius d.o.o. iz Rijeke, Šetalište Vladimira Nazora 
19 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika budući da podnesena prijava ne udovoljava 
uvjetima Javnog natječaja s obzirom da je za iste troškove već predložena dodjela potpore po 
drugom zahtjevu.

73. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva LIGHT WAVE d.o.o. iz Rijeke, Bulevar 
oslobođenja 32 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova adaptacije 
i uređenja poslovnog prostora, kupnju uređaja te software-a za rad. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu LIGHT WAVE d.o.o. dodjeljuje 
potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.



74. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Linit design d.o.o iz Rijeke, Brig 107 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke opreme sa 
softverskom podrškom. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu Linit design d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  16.663,20 
kuna.

75. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva CipherSoft d.o.o. iz Rijeke, Trpimirova 2/VI za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabavke računala, 
uredskog namještaja, licenci, sitnog inventara te troškova konzultantskih usluga. Prihvaća se 
ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu CipherSoft d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

76. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Nana d.o.o. iz Rijeke, Srdoči 64 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova uređenja salona za refleksologiju 
stopala. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
Nana d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

77. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ATI LOGISTIKA d.o.o. iz Rijeke, Hegedušićeva 14 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke i 
uredske opreme te izrade web stranice. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu ATI LOGISTIKA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u 
iznosu od  12.048,14  kuna.

78. Djelomično se prihvaća zahtjev Adriadrop, obrta za web i marketing, vl. Marko Blažeković 
iz Rijeke, Drage Šćitara 28 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih 
troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova
nabave računalne opreme. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se obrtu 
za web i marketing Adriadrop dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  18.954,72 kuna.

79. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Silos Group d.o.o. iz Rijeke, Kružna 8 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova izrade logotipa, vizualnog identiteta 
te konzaltinga u vidu postavljanja branda. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se trgovačkom društvu Silos Group d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu 
od  15.200,00 kuna.

80. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva AM Projekt d.o.o. iz Rijeke, Ratka 
Petrovića 37 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
računalne sa softverskim rješenjem za početak rada poduzeća. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu AM Projekt d.o.o. dodjeljuje potpora male 
vrijednosti u iznosu od  4.000,00 kuna.

81. Prihvaća se zahtjev odvjetničkog ureda Odvjetnik Dajana Sobol iz Rijeke, Matačićeva 1/I 
za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave informatičke 
opreme za početak obavljanja odvjetničke djelatnosti. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se odvjetničkom uredu Odvjetnik Dajana Sobol dodjeljuje potpora male 
vrijednosti u iznosu od  2.239,36 kuna.

82. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva GAMS d.o.o. iz Rijeke, Dolac 8/I za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave računalnih programa, MAR 
WINDOWS 10 te informatičke opreme. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti 
te se trgovačkom društvu GAMS d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  5.706,24 
kuna.

83. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva GRD d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva Draga 41 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja 
gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova izrade elaborata za 
otvaranje reciklažnog dvorišta te izrade web stranice. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore 
male vrijednosti te se trgovačkom društvu GRD d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu 
od  10.000,00 kuna.



84. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ADRIATIC FRESH j.d.o.o. iz Rijeke, Milutina 
Barača 7 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
strojeva i alata iz tiskarske djelatnosti te nabave informatičke opreme. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ADRIATIC FRESH j.d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  30.000,00 kuna.

85. Djelomično se prihvaća zahtjev trgovačkog društva Signature Networks d.o.o. iz Rijeke, 
Pulac 32/1 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje inicijalnih troškova 
pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za nadoknadu dijela troškova nabave 
računalne opreme. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom 
društvu Signature Networks d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  16.815,46 kuna.

86. Djelomično se prihvaća zahtjev Tomulić Vehovec, Obrta za usluge, vl. Marjeta Tomulić 
Vehovec iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 11a za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri
Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika za 
nadoknadu dijela troškova edukacija u vidu povećanja prodajnih vještina i razvoja poslovnih 
informatičkih sistema sve za početak obavljanja djelatnosti obrta. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Obrtu za usluge Tomulić Vehovec, dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  9.161,09 kuna.

87. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva K-TIM d.o.o. iz Rijeke, Janka Polić Kamova 101 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa 
osposobljavanja zaposlenika za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada 
sa složenim tehničkim sustavom te za energetski pregled velikih poduzeća. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu K-TIM d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  8.000,00 kuna.

88. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ŠUŠNIĆ d.o.o. iz Rijeke, Brdo 13 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja 
i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa edukacije zaposlenika za 
pružanje usluga poslovnog savjetovanja u području sustava upravljanja kvalitetom prema normi 
ISO 9001:2015 i sustava upravljanja energijom ISO 50001:2011. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ŠUŠNIĆ d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  6.927,50 kuna.

89. Prihvaća se zahtjev Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Moreno Sergo iz Rijeke, 
Bartola Kašića 14 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova 
obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova 
preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male 
vrijednosti te se Uredu ovlaštenog inženjera elektrotehnike Moreno Sergo dodjeljuje potpora male 
vrijednosti u iznosu od  3.825,00 kuna.

90. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Dentalna poliklinika Mady Maričić d.o.o. iz Rijeke, 
Baštijanova 19 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa 
edukacije zaposlenika u dentalnoj medicini kroz različite programe i seminare u zemlji i 
inozemstvu. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
Dentalna poliklinika Mady Maričić d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  12.803,29 
kuna.

91. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva RITEH d.o.o. iz Rijeke, Fiorella la Guardije 27/2 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa edukacije 
zaposlenika za Lead auditore ISO 50001:2011 te programa usavršavanja prema Pravilniku o 
osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled 
sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu RITEH d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti 
u iznosu od  10.882,40 kuna.

92. Prihvaća se zahtjev Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić iz Rijeke, 
Zametskog korena 42b za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova 
obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova 
studija arhitekture. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Uredu 
ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
6.964,87 kuna.



93. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MEDICOM RAČUNOVODSTVO d.o.o. iz Rijeke, 
Meštrovićeva 16 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova 
obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova 
programa stručnog usavršavanja za samostalnog knjigovođu. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu MEDICOM RAČUNOVODSTVO d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  2.967,50 kuna.

94. Prihvaća se zahtjev Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović iz 
Rijeke, Strossmayerova 18/2 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova 
obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova 
poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  12.750,00 kuna.

95. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva LP d.o.o. iz Rijeke, I. Luppisa 9 za dodjelu 
nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja 
i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa stručnog studija informatike.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu LP d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  1.583,37 kuna.

96. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva POSLOVNI BIRO PBIRO d.o.o. iz Rijeke, 
Rastočine 3 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa
Internacionalnog usavršavanja Tet – Training experiential trainer. Prihvaća se ocjena o 
dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu POSLOVNI BIRO PBIRO d.o.o. 
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  5.423,00 kuna.

97. Prihvaća se zahtjev računovodstvenog obrta TERRA iz Rijeke, vlasnice Laure Žeželić, 
Užarska 17a za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova stručnih 
seminara iz područja računovodstva. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te 
računovodstvenom obrtu TERRA dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  8.680,00 kuna.

98. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva AMICO EXPERT j.d.o.o. iz Rijeke, Kućina 7 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova programa učenja 
engleskog i talijanskog jezika. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se 
trgovačkom društvu AMICO EXPERT j.d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  
13.020,00 kuna.

99. Prihvaća se zahtjev Ustanove za obrazovanje odraslih DANTE iz Rijeke, Pomerio 23 za 
dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova stručnog usavršavanja i 
seminara na temu strateškog menadžmenta te tečajeva stranih jezika, engleskog i talijanskog.
Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se Ustanovi za obrazovanje odraslih 
DANTE dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  12.956,30 kuna.

100. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva RIJEKATANK d.o.o. iz Rijeke, Bartola 
Kašića 5/2 za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova stručnog 
usavršavanja zaposlenika na području zaštite od opasnih tvari, izobrazbe vozača za prijevoz 
opasnog tereta i rukovanja strojevima te seminara vezanog za prijevoz i rukovanje opasnim 
tvarima. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu 
RIJEKATANK d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od  15.000,00 kuna.

101. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva ELEKTRO MERKUR d.o.o. iz Rijeke, 
Osječka 41a za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje troškova obrazovanja, 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika za nadoknadu dijela troškova iz područja 
javne nabave, ISO 9001 sustava kvalitete te zaštite na radu. Prihvaća se ocjena o dopuštenosti 
potpore male vrijednosti te se trgovačkom društvu ELEKTRO MERKUR d.o.o. dodjeljuje potpora 
male vrijednosti u iznosu od  5.545,00 kuna.

102. Iznosi nepovratnih subvencija iz točaka 1. do 101. ovog zaključka isplatit će se na 
teret Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu s pozicija 252 i 253 Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo.

103. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da na web stranici Grada 
Rijeke objavi listu korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju, obavijest o tome dostavi 



korisnicima putem elektroničke pošte te izvijesti Ministarstvo financija Republike Hrvatske o 
dodijeljenim potporama.

Točka 4.

A) Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 
prostora objavljenog dana 15. travnja 2017. godine; B) Informacija o provedenom javnom 
natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog dana 21. svibnja 2017. godine, 
obrazložila je Denis ŠULINA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih  
prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 15. travnja 2017. godine.

2. Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 
prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 21. svibnja 2017. godine.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje javnih 
površina za organiziranje prigodne prodaje cvijeća u privremenim objektima i otvorenom 
prostoru u rujnu 2017. godine na Titovom trgu - most na Rječini

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se tekst javnog natječaja za davanje za davanje na korištenje javnih površina 
za organiziranje prigodne prodaje cvijeća u privremenim objektima i otvorenom prostoru u rujnu 
2017. godine na Titovom trgu – most na Rječini, u predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za osiguranje mjesta priključenja 
na električnu mrežu i vodu na lokacijama iz točke 2. ovog zaključka, u kojima se obavlja prigodna 
prodaja, na trošak odabranog ponuditelja.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu ovog zaključka.

Točka 6.

Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u k.o. Drenova, obrazložio je dr.sc. Srđan 
ŠKUNCA.

Na temelju članka 28. stavka 2. podstavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 
4/14) Gradonačelnik je, 18. srpnja 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Grad Rijeka će u svrhu realizacije II., III. i IV. faze gradnje ulice Vrhak, rekonstrukcije 
ulice Brca (U-10) i rekonstrukcije ulice Drenovski put, za koje je ishođena pravomoćna lokacijska 
dozvola (KLASA:UP/I-350-05/11-05/98, URBROJ:2170/01-13-01-12-22/JB/) od 30. prosinca  
studenog 2011. godine, kupiti od Albina Mihića iz Senja, Stara cesta 3, zastupanog po 
Zajedničkom odvjetničkom uredu Arsen Stipinović – Dušan Miočić – Ana Milošević – Iva Glavota iz 
Rijeke, građevinsko zemljište  označeno kao k.č. broj 259/1 oranica površine 254 m2 upisana  u 
z.k.ul. 1429 k.o. Drenova.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iz točke 1. ove odluke iznosi 500,00 kn/m2 što za površinu 
od 254 m2 iznosi sveukupno 127.000,00 kn.

3. Kupoprodajna cijena iz točke 2. ove odluke isplatiti će se na teret proračunske pozicije 
PR01366, konto: 4111 Zemljište, Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, 
Brca.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem za zaključenje ugovora o kupoprodaji  zemljišta iz točke 1. ove odluke. 



Točka 7.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za privremeni zakup 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 18. srpnja 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, na 
rok od 10 godina, označenog kao:
A. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i 
slične namjene.
Mjesečna zakupnina: 4,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u II. zoni;

3,00 kn/m² za površinu zemljišta od 200-1000 m² u III. zoni;
1. lokacija Pehlin (III. zona), u k.o. Plase, površine                   505 m²: 

dio k.č. 1132/2  u z.k.ul. 3615
2. lokacija Mihačeva Draga (II. zona), u k.o. Kozala, površine  289 m²: 

dio k.č. 1215/3  u z.k.ul. 1153
B. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u 
vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice.
Godišnja zakupnina: 30,00 kn/m² za zemljište u I. zoni;
3. lokacija Brajda (I. zona), u k.o. Rijeka, površine      23 m²: 

dio k.č. 1148/5  u z.k.ul. 1418
C. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja 
se koristi u svrhu stanovanja.
Godišnja zakupnina: 5,00 kn/m² u III (trećoj) zoni;

7,00 kn/m² u II (drugoj) zoni;
4. lokacija Mario Gennari  (III. zona), u k.o. Zamet, površine  22 m²: 

dio k.č. 760/52  u z.k.ul. 5917 
5. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine          130 m²: 

dio k.č. 859  u z.k.ul. 793
6. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine          145 m²: 

dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
7. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine         135 m²: 

dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
8. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine           88 m²: 

dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191   
9. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine         104 m²: 

dio k.č. 1191/1  u z.k.ul. 4191
10. lokacija Rujevica  (III. zona), u k.o. Plase, površine         88 m²: 

dio k.č. 1180/2  u z.k.ul. 2266, površine  44 m²
dio k.č. 1142/1  u z.k.ul. 2206, površine  44 m² 

11. lokacija Plase (II. zona), u k.o. Plase, površine             220 m²:
dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187  

12. lokacija Mihačeva Draga (III. zona), u k.o. Kozala, površine  15 m²:
dio k.č. 1266  u z.k.ul. 5476 

D. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina: 3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;

2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²
13. lokacija Kantrida, u  k.o. Srdoči, površine    201 m²:
       dio k.č. 1990/4  u z.k.ul. 3217 
14. lokacija Kantrida, u k.o. Plase, površine       330 m²:

dio k.č. 407/1 u z.k.ul. 272, površine   201 m²
       dio k.č. 282/4 u z.k.ul. 1176 , površine  31 m²          
       dio k.č. 282/1 u z.k.ul. 1176 , površine  98 m²        



15. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine  437 m²:
       dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
16. lokacija Mario Gennari, u k.o. Plase, površine  546 m²:
       dio k.č. 716/1 u z.k.ul. 2267
17. lokacija Rujevica, u k.o. Plase, površine           128 m²:
       dio k.č. 901/1 u z.k.ul. 4703
18. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine               116 m²:

dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine   86 m²
       dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine   30 m²          
19. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine                 86 m²:

dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine   28 m²
       dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine   58 m²     
20. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine              240 m²:

dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine    43 m²
       dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine  197 m²  
21. lokacija Plase, u k.o. Plase, površine              536 m²:

dio k.č. 1719/10 u z.k.ul. 3316, površine    72 m²
       dio k.č. 1719/1  u z.k.ul. 4187 , površine  464 m²  
22. lokacija Mihačeva Draga, u k.o. Kozala, površine 137 m²: 

dio k.č. 2/4  u z.k.ul. 1796
23. lokacija Braščine, u  k.o. Kozala, površine            201 m²:

dio k.č. 1178/1  u z.k.ul. 2621 
24. lokacija Draga, u k.o. Draga, površine                   435 m²:

dio k.č. 827/17  u z.k.ul. 803 
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke da provede javni natječaj iz točke 1. ove odluke sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenima u prijedlogu ove odluke. 

Točka 8.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava 
služnosti puta ne zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Drenova), obrazložio je dr.sc. 
Srđan ŠKUNCA.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 18. srpnja 2017. godine, donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti kolno – pješačkog puta na 
zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, u k.o. Drenova, označenom kao k.č.br. 1371/3 u zauzetoj 
površini od 113 m2. 

Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 30,00 kn/m2 zauzete površine 
zemljišta, jednokratno, što za površinu od 113 m2 iznosi 3.390,00 kn. 

Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti kolno – pješačkog puta. 
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem  u vlasništvu 

Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

Točka 9.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Sušak), obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 18. srpnja 2017. godine, donio sljedeću



O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
označenog kao k.č. 6005/2 površine 85 m2, k.o. Sušak (n.i.).
Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 655,00 kn/m2, što za 85 m2 zemljišta iznosi ukupno 
55.675,00 kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja 

građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove odluke sukladno 
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.  

Točka 10.

Prijedlog zaključka o zahtjevu za produženjem radnog vremena ugostitelja, 
obrazložio je mr.sc. Andrija VITEZIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

I
1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata dana 21.07. na 

22.07.2017. godine, 22.07. na 23.07.2017. godine, 28.07. na 29.07.2017. godine i 29.07. na 
30.07.2017. godine za ugostiteljski objekt caffe bar "Mocca" Miroslava Krleže 3A, Rijeka. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog u točki 1. 
ovog zaključka izradi rješenje.

II
1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata dana 04.08. na 

05.08.2017. godine, 05.08. na 06.08.2017. godine, 11.08. na 12.08.2017. godine i 12.08. na 
13.08.2017. godine za ugostiteljski objekt caffe bar "Mocca" Miroslava Krleže 3A, Rijeka. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog u točki 1. 
ovog zaključka izradi rješenje.

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 9,35 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

Verena LELAS-TURAK mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis# #potpis#
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