
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/65-4 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-27 
Rijeka, 26. 7. 2017. 
 

Gradonačelnik je 26. srpnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

 1. Trgovačkom društvu LOBBY d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6, OIB: 29249152361, 
odobrava se privremeno korištenje poslovnog prostora na adresi u Rijeci, PAVLA RITTERA 
VITEZOVIĆA 3, površine 65 m2, za vremensko razdoblje od 01. kolovoza 2017. godine, do 
donošenja Odluke Povjerenstva o odabiru najpovoljnijeg zakupnika, temeljem javnog natječaja koji 
će biti objavljen dana 30. srpnja 2017. godine, dok je licitacija predviđena početak mjeseca rujna 
2017. godine, za obavljanje djelatnosti koja je Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 
2007. ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07) označena pod šifrom 56.30 – ugostiteljska djelatnost – 
priprema i usluživanje pića, uz obvezu: 

- plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora u iznosu od 12,69 €/m2,  
- plaćanja drugih troškova (komunalne naknade, eventualnog utroška električne energije, 

utroška vode, naknade za uređenje voda i dr.), koji terete predmetni poslovni prostor na način i u 
rokovima dospijeća računa nadležnih tijela i/ili davatelja usluga,  

te uz uvjet da je trgovačko društvo LOBBY d.o.o. dužno  potpisati 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 u zakup 
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. 
 2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da sukladno točki 1. ovoga zaključka sačini Ugovor o 
privremenom korištenju poslovnog prostora na rok od 01. kolovoza 2017. godine, do donošenja 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja u postupku licitacije koja je predviđena za početak 
mjeseca rujna 2017. godine, a temeljem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 
koji će biti objavljen dana 30. srpnja 2017. godine, odnosno najkasnije do 29. rujna 2017. godine. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

Dostaviti:  
1. Trgovačkom društvu LOBBY d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6 
2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Marine Superina 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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O b r a z l o ž e n j e: 
 

 
 Dana 12. srpnja 2017. godine, zaprimljen je zahtjev trgovačkog društva LOBBY 
d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6 (OIB: 29249152361), ranijeg podzakupnika sada korisnika 
poslovnog prostora u Rijeci na adresi PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 3, površine 65 m2, 
namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti – priprema i usluživanje pića, radi odobrenja 
privremenog korištenja predmetnog poslovnog prostora odnosno produljenja otkaznog roka, 
počev od 01. kolovoza 2017. godine, pa do donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog 
prostora najpovoljnijem natjecatelju.  
 
 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, OIB: 29249152361, 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. 
  
 Juravić Radojka, otkazala je Ugovor o zakupu jednostrano bez dogovora sa 
podzakupnikom, iako je podzakupnik uredno podmirio sve dospjele obveze i zakupnika i 
podzakupnika zaključkom sa mjesecom srpanj 2017. godine. 
  
 Slijedom navedenog, podzakupnik trgovačko društvo LOBBY d.o.o., nalazi se u 
posjedu prostora bez valjane pravne osnove budući je odredbom članka 17. citiranog 
Ugovora o zakupu utvrđeno da ugovor o zakupu prestaje istekom vremena na koje je 
sklopljen, po sporazumu stranaka u svako vrijeme, odnosno promjenom pravnog položaja 
zakupnika, dakle odjavom obrta prestao je Ugovor o zakupu.  
 
    Sada se trgovačko društvo LOBBY d.o.o. obraća zahtjevom da mu se produži 
korištenje predmetnog prostora, budući je pisanim putem pozvan od strane Grada da 
dobrovoljno vrati posjed prostora slobodnog od osoba i stvari, radi raspisivanja javnog 
natječaja. 
  
 Također navodi da su u opremanje objekta uložili znatna financijska sredstva, da 
zapošljava 5 djelatnika te je prepoznatljiv kao jedan od dizajnerskih dnevnih kafića na rubu 
Korza. Kroz svoje kratko djelovanje navodi da su organizirali niz modnih događaja i revija, te 
pratili sve gradske manifestacije.  
 
 Kao društvo sa uhodanim poslom i značajnim ulaganjem u prostor i djelatnost, 
iskazuju interes da se prijave na javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji će 
biti objavljen dana 30. srpnja 2017. godine, dok je licitacija poslovnog prostora predviđena 
početkom mjeseca rujna 2017. godine, na koji bi način ukoliko uspiju na natječaju izravno sa 
Gradom sklopili Ugovor o zakupu na  desetogodišnji rok zakupa.  
 
 Prekid u radu objekta i djelatnosti od dva ili više mjeseci značio bi gubitak uhodanog 
posla za LOBBY d.o.o. , a za Grad gubitak ponude u centru  usred turističke sezone i gubitak 
prihoda.  
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 Stoga predlaže produženje otkaznog roka i korištenje prostora na vrijeme do 
donošenja Odluke Povjerenstva o odabiru najpovoljnijeg zakupnika. 
  Prihvaćanjem takvog zahtjeva, Grad bi kroz vrijeme od raspisivanja javnog natječaja 
pa do sklapanja novog Ugovora o zakupu uprihodio najmanje dvije zakupnine, raspolagao i 
nadalje sredstvima osiguranja dostavljenim od strane podzakupnika, a u prostoru ne bi došlo 
do prekida djelatnosti.   
 
 Odlukom o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) članka 1. stavka 4. 
određeno je da privremeno korištenje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora ne 
može trajati dulje od 30 dana, no ovdje se predlaže odobriti korištenje na vrijeme duže od 30 
dana budući će se kako je ranije navedeno osigurati Gradu redovan prihod za vrijeme 
trajanja procedure raspisivanja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. 
Ovakvo postupanje držimo ekonomičnim i svrsishodnim budući se istim osiguravaju uvjeti za 
redovan rad zakupnika kao i stalni prihodi proračuna Grada.  
  
 Navedenom se zahtjevu može udovoljiti, a da nije potrebno provođenje postupka 
javnog natječaja za davanje u zakup prostora, sklapanjem Ugovora o privremenom 
korištenju poslovnog prostora, sve uz uvjet da trgovačko društvo LOBBY d.o.o. potpiše 
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 u zakup najpovoljnijem natjecatelju, odnosno najkasnije do 29. rujna 
2017. godine, 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. 
  
   Pored toga, korisnik je dužan za vrijeme korištenja prostora podmirivati i sve druge 
naknade i troškove po osnovi korištenja poslovnog prostora (komunalne naknade, 
eventualnog utroška električne energije, vode, naknade za uređenje voda i dr.), na način i u 
rokovima dospijeća naznačenim na računima nadležnih tijela i/ili davatelja usluga. 
  
 Slijedom navedenog  Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko goranske 
županije broj 24/09, 11/10, 5/13, Službene novine Grada Rijeke broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni 
tekst) i članka 1. stavka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 19/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14):  
 
1. Trgovačkom društvu LOBBY d.o.o., Rijeka, Andrije Medulića 6, OIB: 29249152361, 
odobrava se privremeno korištenje poslovnog prostora na adresi u Rijeci, PAVLA RITTERA 
VITEZOVIĆA 3, površine 65 m2, za vremensko razdoblje od 01. kolovoza 2017. godine, do 
donošenja Odluke Povjerenstva o odabiru najpovoljnijeg zakupnika, temeljem javnog 
natječaja koji će biti objavljen dana 30. srpnja 2017. godine, dok je licitacija predviđena 
početak mjeseca rujna 2017. godine, za obavljanje djelatnosti koja je Odlukom o nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007. ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07) označena pod 
šifrom 56.30 – ugostiteljska djelatnost – priprema i usluživanje pića, uz obvezu: 

 
-  plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora u iznosu od 12,69 €/m2,  
- plaćanja drugih troškova (komunalne naknade, eventualnog utroška električne energije, 
utroška vode, naknade za uređenje voda i dr.), koji terete predmetni poslovni prostor na 
način i u rokovima dospijeća računa nadležnih tijela i/ili davatelja usluga,  
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te uz uvjet da je trgovačko društvo LOBBY d.o.o. dužno  potpisati 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 
u zakup 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. 
 
 
2.   Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da: 
 

- sukladno točki 1. ovoga zaključka sačini Ugovor o privremenom korištenju poslovnog 
prostora na rok od 01. kolovoza 2017. godine, do donošenja Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg natjecatelja u postupku licitacije koja je predviđena za početak mjeseca 
rujna 2017. godine, a temeljem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora koji će biti objavljen dana 30. srpnja 2017. godine, odnosno najkasnije do 
29. rujna 2017. godine. 
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