
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/62-19 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-12 
Rijeka, 18. 4. 2018. 
 
 
 
 
 Na temelju članka 6. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih o oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 13/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. travnja 2018. godine, donio je 
slijedeću 
 

O D L U K U  
 
 1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na 
korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini. 
 2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje nekretnine za 
postavu ugostiteljske terase u 2018. godini, na lokaciji u Rijeci, Jadranski trg (lokacija broj 2), 
površine 33,00 m2, utvrđuje se ponuditelj AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka, Jadranski trg 4. 

Ukupna naknada za korištenje iznosi 103,00 kn/m2 mjesečno odnosno ukupno 3.399,00 kn 
mjesečno. 
 3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove odluke, sklopit će se ugovor o davanju na 
korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini, za razdoblje od donošenja 
odluke o izboru ponuditelja do 31. prosinca 2018. 
 4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ove odluke. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Branislave Dželajlija, 
2. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,  
ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
n/r dr.sc. Srđana Škunce i Maje Lakoš Hlavica 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Jane Sertić i Vesne Martić 
4. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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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 komunalni sustav 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 
KLASA: 363-01/18-04/40 
URBROJ: 2170/01-02-20-18-1 
 
Rijeka, 06.04.2018. 
 

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA 
za donošenje 

 
 
 
Predmet: 1. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na korištenje 

nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini 
 

2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske  
terase u 2018. godini 

 
 
 
POVJERENSTVO: 
Branislava Dželajlija 
Maja Lakoš Hlavica   
Vesna Martić   
           
VODITELJ - RAVNATELJ: 
Željko Vitas 
       
                                               Pročelnik: 
 
                                                                                                Irena Miličević 
 
 

#potpis# 
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka 
   

Temeljem Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih 
objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 13/15) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/18-04/54-17, URBROJ: 2170/01-
15-00-18-58, od 26. ožujka 2018. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je, dana 28. ožujka 2018. godine, Javni natječaj 
za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase. Postupak i uvjeti javnog 
natječaja objavljeni su na web stranicama Grada Rijeke, te su istaknuti na oglasnoj ploči Grada, na 
adresi u Rijeci, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljena je u Novom listu dana 
28. ožujka 2018. godine. 
 Predmet Javnog natječaja je davanje na korištenje nekretnine za postavu stalne 
ugostiteljske terase u 2018. godini, na lokaciji Jadranski trg (lokacija broj 2). 
Površina lokacije iznosi 33,00 m2, a početna naknada iznosi 70,00 kn/m2 mjesečno. 
Javno otvaranje ponuda održano je 05. travnja 2018. godine u 12,00 sati. 
U otvorenom roku javnog natječaja pristigle su dvije ponude i to: 
 

1. LIN CHUNLEI d.o.o. Rijeka, Bože Milanovića 18 
Ponuđena naknada u iznosu od 75,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 2.475,00 kn mjesečno. 
Ponuda je kompletna i sukladna uvjetima natječaja. 

Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju Grada Rijeke utvrđeno je da ponuditelj LIN CHUNLEI d.o.o. 
Rijeka, Bože Milanovića 18 ima evidentiran dug prema Gradu Rijeci s osnova neplaćenih gradskih 
poreza, naknade za privremeno korištenje javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente 
i naknade za uređenje voda u ukupnom iznosu od 25.591,88 kn. 
Uvjetima natječaja koji je objavljen na oglasnoj ploči Grada i na web stranicama Grada, dana 28. 
ožujka 2018. godine, točkom 1. alinejom 3., podalinejom 2. utvrđeno je da na natječaju ne može 
sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa 
Gradom regulirao plaćanje duga ili kad ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo 
nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja. Slijedom navedenog, 
a obzirom su stručne službe utvrdile da ponuditelj sa Gradom nije regulirao plaćanje duga, te da 
ponuditelj prema Gradu nema dospjelo nepodmireno potraživanje, Povjerenstvo ponudu 
ponuditelja LIN CHUNLEI d.o.o. nije niti razmatralo. 

 
2. AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka, Jadranski trg 4 

Ponuđena naknada u iznosu od 103,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 3.399,00 kn mjesečno. 
Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda ponuditelja AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka 
potpuna i sukladna uvjetima natječaja  

 
Analizom ponude koje je kompletna sukladno uvjetima natječaja Povjerenstvo je utvrdilo 
najpovoljniju ponudu trgovačkog društva AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka, Jadranski trg 4, te 
se Gradonačelniku Grada Rijeke predlaže da donese slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K  

 
Na temelju članka 6. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih o oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene 
novine Grada Rijeke" broj 13/15) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je slijedeću 
 

O D L U K U  
 

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na korištenje 
nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini. 

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje nekretnine za 
postavu ugostiteljske terase u 2018. godini, na lokaciji u Rijeci, Jadranski trg (lokacija broj 
2), površine 33,00 m2, utvrđuje se ponuditelj AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka, 
Jadranski trg 4, ukupna naknada za korištenje iznosi 103,00 kn/m2 mjesečno odnosno 
ukupno 3.399,00 kn mjesečno. 
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3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o davanju na 
korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini, za period od 
donošenja odluke o izboru ponuditelja do 31. prosinca 2018. 

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka. 
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