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O b r a z l o ž e n j e:

Povjerenstvo za poslovni prostor je na 35. sastanku održanom dana 12. srpnja 2018. 
godine razmatralo utvrđivanje djelatnosti za poslovne prostore po kojima ugovori o zakupu 
ističu  tijekom studenog i prosinca 2018. godine, a čijim će se zakupnicima sukladno članku 
6. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18) ponuditi 
sklapanje novog ugovora  o zakupu na određeno vrijeme, u trajanju do pet godina. 
Povjerenstvo za poslovni prostor utvrdilo je djelatnosti na temelju ugovorene djelatnosti iz 
ugovora o zakupu koji ističu, vodeći računa da su iste usklađene sa Odlukom o nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti (NKD2007; „Narodne novine“ broj: 58/07 i 72/07), a za koje je također, 
temeljem zapisnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije za komunalno 
redarstvo, utvrđeno da se obavljaju u poslovnim prostorima. Kod utvrđivanja djelatnosti u 
poslovnom prostoru u slučaju obnove ugovora o zakupu određuje se samo jedna djelatnost i 
to ona koju obavlja trenutni zakupnik poslovnog prostora. U slučaju da zakupnik poslovnog 
prostora odbije sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora za daljnje razdoblje od pet 
godina, utvrditi će se više djelatnosti i poslovni prostor objaviti u javnom natječaju za davanje 
u zakup poslovnih prostora.

Dana 13. srpnja 2018. godine Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
Direkciji za upravljanje objektima poslovne i javne namjene dostavljen je Zapisnik sa 
navedenog sastanka (u privitku) te se sukladno istom predlaže Gradonačelniku da donese 
slijedeći:

Z A K L J U Č A K

Na temelju članka 6., članka 29. i članka 30. Odluke o zakupu poslovnog prostora 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18) i Zapisnika sa 35. sastanka Povjerenstva za 
poslovni prostor od 12. srpnja 2018. godine:

A. UTVRĐENJE DJELATNOSTI ZA POSLOVNE PROSTORE KOJIMA ISTIČE UGOVOR 
O ZAKUPU U STUDENOM I PROSINCU 2018. GODINE

1. Poslovni prostor: 201638 – Vodovodna 20, površine 33 m2, III. zona

    Zakupnik: BORISLAV MLIKOTA iz Rijeke, Jože Gabrovšeka 2

Područje Djelatnost i Šifra  NKD

GARAŽA Garaža za smještaj vozila

2. Poslovni prostor: 201033 – Moše Albaharija 3/A, površine 297 m2, III. zona 

Zakupnik: URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI iz 
Rijeke, Riva 10

Područje Djelatnost i Šifra  NKD

O 84.11 – Opće djelatnosti javne uprave – pomoćne prostorije za smještaj arhivske građe
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