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Gradonačelnik je 5. prosinca 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Sukladno odredbi 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) 
PRIHVAĆA SE ZAHTJEV Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, zakupnika poslovnog prostora 
na adresi Kaciol 4 u Velom Lošinju, na način da se zakupnina ne obračunava od 30. studenog 
2017. godine do 30. travnja 2018. godine iz opravdanog razloga (pomoć zakupniku da održi 
poslovanje hostela u poslovnom prostoru koji koristi kao sezonski objekt). 
 2. Zadužuje se Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno 
točki 1. ovog zaključka izradi Dodatak ugovora o zakupu broj 6881/F. 
 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu,  
2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina, Marine Superina, Marije Turak 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima poslovne  
i javne namjene 
KLASA: 372-01/17-02/123 
URBROJ: 2170/01-17-40-17-1 
Rijeka, 01.12.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL  
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
 
PREDMET:     Prijedlog Zaključka o izmjeni plaćanja ugovorene zakupnine 
          
                      -   zakupnik HRVATSKI HOSTELSKI I FERIJALNI SAVEZ 
                          
 
 
  
MATERIJAL IZRADILA:   
 
Marija Turak 
 
 
RAVNATELJ-VODITELJ 1:  
Marina Superina 
 
 
 
 
                                               Pročelnica: 
 

                                                                                                   Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
 
 
 
 
 



 
 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Hrvatski ferijalni i hostelski savez iz Zagreba, Savska cesta 5, OIB: 27442377904, 

zakupnik je poslovnog prostora na adresi Kaciol 4 u Velom Lošinju, površine 520 m², 
temeljem Ugovora o zakupu broj 6881 od 18. ožujka 2008. godine, za obavljanje djelatnosti 
za rad udruge koja pruža usluge omladinskog hostela uz ugovorenu mjesečnu zakupninu od 
1,66 €/m² uvećanu za porez na dodanu vrijednost. Natječaj za davanje u zakup predmetnog 
poslovnog prostora bio je raspisan uz posebne uvijete te na rok od trideset godina uz 
mogućnost produženja, ovisno o visini priznatih sredstava koja će se vraćati prebijanjem sa 
ugovorenom zakupninom do isplate. 

 
Temeljem Dodatka ugovora o zakupu broj 6881/B od 30. siječnja 2013. godine 

zakupniku je odobrena izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način da se ista ne 
obračunava  u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2013. godine te od 01. studenog do 
31. prosinca 2013. godine iz razloga što su temeljem Rješenja o minimalnim tehničkim 
uvjetima od 10. lipnja 2008. godine razvrstani kao sezonski ugostiteljski objekt koji posluje u 
razdoblju od 01. svibnja do 30. listopada te kao pomoć zakupniku u održavanju rada objekta.  
Sukladno zahtjevima zakupnika ista praksa se nastavila i u 2014., 2015. i 2016 godini i to 
temeljem sljedećih Dodataka ugovora o zakupu: 
- Dodatkom ugovora o zakupu broj 6881/C od 29. siječnja 2014. godine zakupniku je 
odobrena izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način da se ista ne obračunava  u 
razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2014. godine te od 01. studenog do 31. prosinca 
2014. Godine. 
- Dodatkom ugovora o zakupu broj 6881/D od 20. veljače 2015. godine zakupniku je 
odobrena izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način da se ista ne obračunava  u 
razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2015. godine te od 01. studenog do 31. prosinca 
2015. godine. 
- Dodatkom ugovora o zakupu broj 6881/E od 28. prosinca 2016. godine zakupniku je 
odobrena izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način da se ista ne obračunava  u 
razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine te od 01. studenog 2016. godine do 30. 
travnja 2017. godine. 
 

Dana 29. studenog 2017. godine zakupnik se ponovno obratio sa zahtjevom da mu 
se odobri izmjena ugovorenog načina plaćanja zakupnine na način da se ista ne obračunava 
u razdoblju od 01. studenog 2017. godine do 30. travnja 2018. godine tj. u razdoblju kada 
hostel ne radi. 

 
Obzirom na činjenicu da su zakupniku istovjetni zahtjevi odobreni i u prethodnim 

godinama te da isti ulaže značajna novčana sredstva u održavanje i obnovu objekta te kao 
pomoć zakupniku da održi poslovanje u predmetnom poslovnom prostoru predlaže se da se 
istom ne fakturira zakupnina u razdoblju od 01. studenog 2017. godine do 30. travnja 2018. 
godine. 

 
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 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. PRIHVAĆA SE ZAHTJEV Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, zakupnika 
poslovnog prostora na adresi Kaciol 4 u Velom Lošinju, na način da se zakupnina ne 
obračunava od 30. studenog 2017. godine do 30. travnja 2018. godine iz opravdanog 
razloga (pomoć zakupniku da održi poslovanje hostela u poslovnom prostoru koji 
koristi kao sezonski objekt). 
2. Zadužuje se Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene da 
sukladno točki 1. ovog zaključka izradi Dodatak ugovora o zakupu broj 6881/F. 
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