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Gradonačelnik je 26. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 Suglasno odredbi članka 23. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) te na 
temelju Zapisnika sa 28. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 25. srpnja 2017. godine 
A) UTVRĐIVANJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE OBJEKTE ZA KOJE JE ISKAZAN INTERES 
POTENCIJALNIH ZAKUPNIKA 
1. Poslovni prostor: 201113 – Pavla Ritera Vitezovića 3, površine 65 m2, I zona 
    Prostor nije slobodan od osoba i stvari 

Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

I SAMO ZA:  
56.30 – Djelatnost pripreme i usluživanja pića – aktivnost: caffe bar  

 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina, Marine Superina i Petra Đurića 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
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            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima poslovne  
i javne namjene 
KLASA: 372-01/17-02/81 
URBROJ: 2170/01-17-40-17-1 
Rijeka, 26.07.2017.god. 
 
 
 
 
 

MATERIJAL  
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
PREDMET: Prijedlog zaključka o djelatnostima koje se obavljaju u poslovnom 

prostoru koji se daje u zakup putem javnog natječaja 
 -poslovni prostor PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 3 
 
 

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

                                                                                                   Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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O b r a z l o ž e n j e: 

 
Poslovni prostor nalazi se na adresi Pavla Ritera Vitezovića 3, u prizemlju, u 

vlasništvu je Grada Rijeke  i ima površinu od 65 m2 te se nalazi u I zoni.  
Zakupnik predmetnog poslovnog prostora bila je Juravić Radojka, iz Rijeke, Cambierieva 11, 
temeljem Ugovora o zakupu broj 7241/02-03 od 11. lipnja 2008. godine, sa rokom trajanja 
zakupa do 25. ožujka 2018. godine. Temeljem Dodatka ugovora o zakupu broj 7241/A od 17. 
rujna 2014. godine, predmetni poslovni prostor dat je u podzakup trgovačkom društvu 
LOBBY d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6, za obavljanje ugovorene ugostiteljske djelatnosti, 
najkasnije do 25. ožujka 2018. godine, kao danom isteka ugovora o zakupu, sve sukladno 
zaključku Gradonačelnika od 16. rujna 2014. godine. 

Dopisom od 19. lipnja 2017. godine, Juravić Radojka, otkazala je korištenje 
predmetnog poslovnog prostora sa danom 30. lipnja 2017. godine, te je dana 28. lipnja 2017. 
godine, dostavila rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za 
gospodarstvo u Rijeci, KLASA:UP/I-311-02/17-04/163, URBROJ:2170-03-02/1-17-2 od 27. 
lipnja 2017. godine, kojim je rješenjem izvršena odjava ugostiteljskog obrta  „Lobby bar “u 
Obrtnom registru. 
Valja napomenuti da je Radojka Juravić zaključno sa mjesecom srpanj 2017. godine 
otkazala Ugovor o zakupu predmetnog prostora jednostrano bez dogovora sa 
podzakupnikom. 

Dana  12. srpnja 2017. godine zaprimljen je zahtjev trgovačkog društva LOBBY 
d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6, ranijeg podzakupnika kojim isti iskazuje interes za 
nastavak korištenja prostora time da bi svoj status riješili putem Javnog natječaja za davanje 
u zakup poslovnog prostora za obavljanje do sada utvrđene ugostiteljske djelatnosti. 
U poslovnom prostoru nalazi se galerija površine 17 m2 koja ima visinu 2,05 m.  
U prostoru ne postoji potreba za nužnim radovima. Budući zakupnik u obvezi je izvesti 
radove radi privođenja prostora ugovorenoj djelatnosti i ishođenja MTU vlastitim sredstvima 
uz poštivanje svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i bez obveze Grada kao 
zakupodavca da iste vrati zakupniku. 
 Obzirom na položaj i uređenost prostora te činjenicu da se predmetni prostor koristi 
za ugostiteljsku djelatnost dugi niz godina kao i pristiglo pismo namjere Povjerenstvo 
predlaže da se za poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Pavla Ritera Vitezovića 3 
– pov. 65 m2, utvrdi samo slijedeća djelatnost: 
 

Povjerenstvo za poslovni prostor je na 28. sastanku održanom dana 25. srpnja 2017. 
godine  razmatralo gore navedeni zahtjev i utvrdilo da se istom može udovoljiti.  
 

Osnovom naprijed navedenog Povjerenstvo za poslovni prostor je sa 28. sastanka 
održanog dana 25. srpnja 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 djelatnost koja će se 
obavljati  u poslovnom prostoru koji se daju u zakup putem javnog natječaja.  

 
 
Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 
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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 28. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 25. srpnja 2017. godine 
 
 
 
 

A. UTVRĐIVANJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE OBJEKTE ZA KOJE JE 
ISKAZAN INTERES POTENCIJALNIH ZAKUPNIKA 

 
 

 
1. Poslovni prostor: 201113 – Pavla Ritera Vitezovića 3, površine 65 m2, I zona 
    Prostor nije slobodan od osoba i stvari 
 

Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

I SAMO ZA:  
56.30 – Djelatnost pripreme i usluživanja pića – aktivnost: caffe bar  
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