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Gradonačelnik je 5. ožujka 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Trgovačkom društvu BAYWASH Rijeka j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 73 dodjeljuje se 
potpora male vrijednosti u iznosu od 80% prihvatljivih troškova, najviše do 30.000,00 kuna 
sukladno mjeri 1.7. subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti 
poduzetnika početnika iz Općeg programom mjera poticaja razvoja poduzetništva na području 
Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14). 
 2. Potpora iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na ime prihvatljivih troškova postavljanja, 
dovoza, demontaže i odvoza te korištenja privremenog montažnog objekta koji je neophodan za 
nastavak obavljanja djelatnosti koja je prekinuta kao posljedica požara od 16. veljače 2018. 
godine, na lokaciji Škurinje, u vremenu dok se ne osposobi prostor pogođen u požaru, a najdulje 
90 dana od dana postavljanja privremenog montažnog objekta. 
 3. Privremeni montažni objekt iz točke 2. ovog zaključka je tipski montažni šator koji će se 
na lokaciju u Rijeci, Osječka 73, postaviti prema projektu trgovačkog društva Obnova d.o.o. 
Karlovac, izrađen po ovlaštenom inženjeru Mladenu Sertiću dipl.ing.građ, a trgovačko društvo iz 
točke 1. ovog zaključka se obvezuje ukloniti ga u roku od 90 dana od dana postavljanja na istu 
lokaciju.  
 4. Potpora iz točke 1. ovog zaključka, dodjeljuje se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi 
Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1). 
 5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za sklapanje ugovora s trgovačkim 
društvom iz točke 1. ovog zaključka te provedbu ovog zaključka. 
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#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Vlaste Linić, Daria Dobrilovića 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Predmet: Prijedlog zaključka o dodjeli potpore male vrijednosti trgovačkom društvu 
BAYWASH Rijeka j.d.o.o.
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Vlasta Linić

                                                                                              Pročelnica:

  Vlasta Linić

         #potpis#



Obrazloženje

Poduzeće BAYWASH Rijeka j.d.o.o. se nakon nesretnog događaja uzrokovanog požarom 
koji je buknuo u skladištu tvrtke Elgrad na području Škurinja dana 16.2.2018, a uslijed čega 
im je u potpunosti izgorio poslovni prostor u kojem su obavljali djelatnost car detailinga, 
obratio Grada Rijeci za pomoć. Radi se o „mladom“ poduzeću koje je počelo s radom u 
studenom 2017. godine, čiji su vlasnici uložili vlastita sredstva u početak poslovanja te koje 
je uz  pomoć programa za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krenulo 
sa poslovanjem na poslovima čišćenja i održavanja motornih vozila. BAYWASH Rijeka 
j.d.o.o. je do izbijanja požara poslovao u sklopu poslovnog centra na adresi Osječka 73 koji 
je u vlasništvu Cvjećarstvo d.o.o. S obzirom na izvanredne okolnosti i duže vrijeme koje će 
biti potrebno za obnovu navedenog poslovnog prostora (hale), vlasnik istog je poduzeću 
BAYWASH Rijeka j.d.o.o. ponudio mogućnost da posluju na istoj lokaciji na način da 
smjesti montažni objekt ispred hale koja je izgorjela bez naknade za zakup površine. 

Stoga su vlasnici poduzeća BAYWASH Rijeka j.d.o.o. potražili rješenje u smislu mogućnosti 
postavljanja privremenog montažnog objekta kako bi nastavili svoje poslovanje na lokaciji 
na koju su se njihovi klijenti navikli i za koju postoje tehničke mogućnosti za poslovanje 
kojim se bave. 

Za BAYWASH Rijeka j.d.o.o. odgovarajuće rješenje bilo bi postava montažnog objekta cca 
200m2, odnosno dimenzija 10X20X3 m, koji sadrži i uredski kontejner 2,4X6m, o čemu su 
vlasnici prikupili odgovarajuće ponude. Za navedenu svrhu, a prema pribavljenoj ponudi, 
koristio bi se tipski montažni šator prema projektu tvrtke Obnova d.o.o. Karlovac, izrađen po 
ovlaštenom inženjeru Mladenu Sertiću dipl.ing.građ.

Obzirom se radi o izvanrednim okolnostima čije rješavanje ne trpi odgodu, i čija bi 
posljedica bila gašenje poslovanja i gubitak radnih mjesta, predlaže se da se u okviru 
mogućnosti koje na raspolaganju ima Grad Rijeka za potpore poduzetnicima početnicima 
dodjeli potpora male vrijednosti prema uvjetima određenim mjerom 1.7. Općeg programom 
mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 7/14).

Navedenom mjerom subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti 
poduzetnika početnika koja predviđa dodjelu potpore od 80% troškova, a najviše 30.000 
kuna, moguće je subvencionirati poduzetnicima početnicima prihvatljive troškove poput 
nabave opreme, alata, uređenja poslovnog prostora itd.

Stoga Odjel predlaže Gradonačelniku donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a:

1. Trgovačkom društvu BAYWASH Rijeka j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 73 dodjeljuje se  
potpora male vrijednosti u iznosu od 80% prihvatljivih troškova, najviše do 30.000,00 
kuna sukladno mjeri 1.7. subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 
aktivnosti poduzetnika početnika iz Općeg programom mjera poticaja razvoja poduzetništva 
na području Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).
2.   Potpora iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na ime prihvatljivih troškova 
postavljanja, dovoza, demontaže i odvoza te korištenja privremenog montažnog objekta koji 
je neophodan za nastavak obavljanja djelatnosti koja je prekinuta kao posljedica požara od 
16.2.208. u Rijeci na lokaciji Škurinje, u vremenu dok se ne osposobi prostor pogođen u 
požaru, a najdulje 90 dana od dana postavljanja privremenog montažnog objekta.
3. Privremeni montažni objekat iz točke 2. ovog zaključka je tipski montažni šator koji 
će se na lokaciju u Rijeci, Osječka 73, postaviti prema projektu tvrtke Obnova d.o.o. 
Karlovac, izrađen po ovlaštenom inženjeru Mladenu Sertiću dipl.ing.građ, a trgovačko 
društvo iz točke 1. ovog zaključka se obvezuje ukloniti ga u roku od 90 dana od dana 
postavljanja na istu lokaciju. 



4.   Potpora iz točke 1. ovog zaključka, dodjeljuje se sukladno pravilima sadržanim u 
Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).
5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za sklapanje ugovora s 
trgovačkim društvom iz točke 1. ovog zaključka te provedbu ovog zaključka.
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