
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/6-15 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-63 
Rijeka, 6. 2. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 6. veljače 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 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 12. 
sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 5. veljače 2018. godine: 

A. UTVRĐENJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE PROSTORE U KOJIMA ZAKUPNIK 
OBAVLJA DJELATNOST 

1.  Poslovni prostor: 200213 – Braće Stipčić 1,  pov. 53 m2, III zona  
Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

C i S 

SAMO ZA: 
14.13 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće – aktivnost: šivanje po mjeri i/ili 
95.29 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo - aktivnost: krpanje i prepravljanje 
odjeće 

N 
SAMO ZA: 
77.29 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i 
kućanstvo 

S 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje i/ili 
96.04 – Djelatnosti za njegu i održavanje tijela  - aktivnost: salon za masažu 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Marine Superina 
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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: 372-01/18-02/17 
URBROJ: 2170/01-17-40-18-1 
Rijeka, 6.2.2018. god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL  
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
PREDMET: Prijedlog zaključka o djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru 

koji se daje u zakup putem javnog natječaja 
 
 

 
 

 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
Marina Superina  
 
 
 
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: 
 

 

 Povjerenstvo za poslovni prostor je na 12. sastanku održanom dana 5. veljače 2018. 
godine, razmatralo utvrđivanje prijedloga djelatnosti za poslovni prostor namijenjen davanju u 
zakup putem javnog natječaja budući zakupniku ističe ugovor o zakupu, kojeg  isti ne može 
obnoviti zbog odlaska u mirovinu, a prostor koristi već dulji niz godina. Zakupnik ima interes 
da se prostor objavi na javnom natječaju kako bi se podzakupniku kao stvarnom korisniku 
prostora, omogućilo da legalizira svoj status.  
 

UŠLJEBRKA NADA iz Rijeke, Franje Belulovića 20, zakupnik je poslovnog prostora 
na adresi Braće Stipčić 1 – površine 53 m2 od 1998. godine. Predmetni prostor kao 
podzakupnik koristi ŽELJKA BRENTIN iz Rijeke za obavljanje djelatnost frizerski saloni i 
saloni za uljepšavanje, temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke sa sjednice 
održane dana 8. studenog 2011.g. uz ugovorenu mjesečnu zakupninu u iznosu od 1,44 
€/m2.  
 
Poslovni prostor u vlasništvu je Grada Rijeke i nalazi se u III. zoni. 
 
Valja napomenuti da zakupniku ugovor o zakupu broj 6759/02-03 ističe dana 5. ožujka 2018. 
godine stoga u svom zahtjevu ističe da ne može produžiti ugovor o zakupu koji koristi već 
više od dva desetljeća, budući da je ostvarila pravo na starosnu mirovinu te bi željela da se 
prostor objavi u javnom natječaju kako bi korisnik prostora, odnosno podzakupnik ukoliko 
uspije na javnom natječaju mogao legalizirati svoj status.  
Također ističe da ukoliko korisnik prostora odnosno podzakupnik ne uspije na natječaju, 
poslovni prostor će isprazniti u roku od 15 dana od dana provođenja licitacije i vratiti ga 
Gradu u posjed. Zakupnik uredno podmiruje sve obveze prema Proračunu Grada Rijeke. 
Osnovom izloženog, postavljenom zahtjevu se može udovoljiti, budući da su zakupnik i 
korisnik prostora odnosno podzakupnik potpisali 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 učine daju svoju izričitu suglasnost da Grad 
Rijeka slobodno uđe u posjed prostora, te se odriču prava sudske zaštite posjeda, odnosno 
pokretanja parnice radi smetanja posjeda i primjene instituta samopomoći.  
 
 Povjerenstvo za poslovne prostore utvrdilo je djelatnost na osnovu zahtjeva 
zakupnika i djelatnosti koju isti obavlja u prostoru te na osnovu lokacije prostora, pozicije 
prostora u zgradi, površine prostora, tlocrta prostora i djelatnostima koje se obavljaju u 
neposrednoj blizini prostora. 

 
Osnovom naprijed navedenog Povjerenstvo za poslovni prostor je sa 12. sastanka 

održanog dana 5. veljače 2018. godine, sačinilo Zapisnik, kojim je sukladno odredbi članka 
23. Odluke o zakupu poslovnog prostora i članka 13. Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i 
djelatnosti u poslovnom prostoru, Gradonačelniku predložilo djelatnosti koje će se obavljati u 
poslovnom prostoru koji se daje u zakup putem javnog natječaja.  

 
Slijedom navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 
 

 

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 12. sastanka Povjerenstva za poslovni prostor od 5. veljače 2018. godine: 
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A. UTVRĐENJE  DJELATNOSTI  ZA  POSLOVNE  PROSTORE  U  KOJIMA 
            ZAKUPNIK OBAVLJA DJELATNOST           

 
 

1.  Poslovni prostor: 200213 – Braće Stipčić 1,  pov. 53 m2, III zona  
 
 

Područje Djelatnost i Šifra  NKD 

C i S 

SAMO ZA: 
14.13 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće – aktivnost: šivanje po mjeri i/ili 
95.29 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo - aktivnost: krpanje i prepravljanje 
odjeće 

N 
SAMO ZA: 
77.29 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i 
kućanstvo 

S 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje i/ili 
96.04 – Djelatnosti za njegu i održavanje tijela  - aktivnost: salon za masažu 
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