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Gradonačelnik je 30. listopada 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se zahtjev Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza iz Zagreba, Savska cesta 5, 
OIB: 27442377904, zakupnika poslovnog prostora na adresi Kaciol 4 u Velom Lošinju, površine 
520 m², temeljem Ugovora o zakupu broj 6881/02-03 (u daljnjem tekstu: Ugovor) od 18. ožujka 
2008. godine, za obavljanje djelatnosti rada udruge koja pruža usluge omladinskog hostela uz 
ugovorenu mjesečnu zakupninu od 1,66 €/m² uvećanu za porez na dodanu vrijednost na način da 
se zakupnina ne obračunava od 01. studenog do 30. travnja iz razloga pomoći zakupniku da održi 
poslovanje hostela koji se temeljem Rješenja o minimalno tehničkim uvjetima razvrstava kao 
sezonski ugostiteljski objekt koji posluje u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada. 
 2. Zadužuje se Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno 
točki 1. ovog zaključka izradi Dodatak ugovora o zakupu broj 6881/G kojim će se izmijeniti članak 
5. stavak 1. na način da glasi: „Zakupnina iznosi mjesečno 863,20 € (slovima: 
osamstošezdesettrieuraidvadesetcenti), odnosno 6.265,00 kn (slovima: 
šesttisućadvjestošezdesetpetkuna) koji iznos je određen prema srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke na dan 18.03.2008.godine te se ista neće naplaćivati u razdoblju od 01.11. do 30.04. svake 
godine trajanja zakupnog odnosa temeljem utvrđenog statusa zakupnika kao sezonskog 
ugostiteljskog objekt koji posluje u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada. 
 3. Obvezuje se zakupnik da ukoliko mu nadležno tijelo izda Rješenje kojim mu se ukida 
status sezonskog ugostiteljskog objekta isto dostavi Direkciji za upravljanje objektima poslovne i 
javne namjene u roku od osam dana od izdavanja istog u svrhu reguliranja zakupnog odnosa i 
plaćanja zakupnine.  
 Ukoliko ne postupi na navedeni način ugovor o zakupu će se raskinuti i umanjena 
zakupnina retroaktivno obračunati. 
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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 6881/02-03 (u daljnjem tekstu: Ugovor) od 18. ožujka 2008. 
godine, za obavljanje djelatnosti rada udruge koja pruža usluge omladinskog hostela uz 
ugovorenu mjesečnu zakupninu od 1,66 €/m² uvećanu za porez na dodanu vrijednost na rok 
od trideset godina. 

 
Ugovor o zakupu broj 6881/02-03 je sukladno sporazumom stranaka izmijenjen 

sljedećim dodacima: 
- Dodatkom ugovora o zakupu broj 6881/A od 15. lipnja 2019. godine zakupniku je 
odobren povrat uloženih sredstava koje je uložio u izvedbu radova premještaja priključka 
sanitarno potrošne vodena na drugi cjevovod i izradu novog cjevovoda do objekta u iznosu 
od 21.821,52 kn na način da se izvrši prijeboj sa mjesečnim iznosima zakupnine do isplate 
istih. 
- Dodatkom 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 31. listopada te kao pomoć zakupniku u održavanju rada objekta.  
- 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. 
- Dodatkom ugovora o zakupu broj 6881/F od 20. prosinca 2017. godine zakupniku je 
odobrena izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način da se ista ne obračunava  u 
razdoblju od 01. studenog 2017. godine do 30. travnja 2018. godine. (U daljnjem tekstu: 
Ugovor). 
 

Sada se zakupnik ponovno obraća zahtjevom u kojem navodi da hostel raspolaže 
samo s 50 ležajeva te da ne uspijeva od prihoda koje ostvari tijekom šestomjesečnog rada 
osigurati novčana sredstva dostatna za podmirenje cjelogodišnje zakupnine poslovnog 
prostora te da kontinuirano ulažu značajna sredstva u održavanje i obnovu objekta .Slijedom 
navedenog zakupnik traži da mu se odobri izmjena plaćanja ugovorene zakupnine na način 
da se ista ne obračunava u razdoblju od 01. studenog 2018. godine do 30. travnja 2019. 
godine tj. u razdoblju kada hostel ne radi budući se temeljem Rješenja o minimalno tehničkim 
uvjetima razvrstava kao sezonski ugostiteljski objekt koji posluje u razdoblju od 01. svibnja 
do 31. listopada.  

 
Obzirom na činjenicu da zakupnik kontinuirano ulaže značajna novčana sredstva u 

održavanje i obnovu objekta te da isti koristi pažnjom dobrog gospodarstvenika kao i na 
činjenicu da su zakupniku istovjetni zahtjevi odobreni i u prethodnim godinama predlaže se 
sklapanje novog dodatka ugovora o zakupu kojim će se izmijeniti članak 5, stavak 1, 
Ugovora na način da glasi: „Zakupnina iznosi mjesečno 863,20 € (slovima: 
OSAMSTOŠEZDESETTRIEURAIDVADESETCENTA), odnosno 6.265,00 kn (slovima: 
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ŠESTTISUĆAŠEZDESETPETKUNA) koji iznos je određen prema srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan 18.03.2008.g. (slovima: osamnaestiožujkadvijetisućeiosmegodine), te 
se ista se neće naplaćivati u razdoblju od 01.11. do 30.04. svake godine trajanja zakupnog 
odnosa temeljem utvrđenog statusa zakupnika kao sezonskog ugostiteljskog objekt koji 
posluje u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada. 

 
Na predloženi način, osigurati će se redovno poslovanje zakupnika i jednakoobrazno 
planiranje prihoda zakupnine zakupodavca.  
 
Slijedom navedenog  Gradonačelnik donosi sljedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
 

             Temeljem odredbe članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – 
pročišćeni tekst i 12/17):  
 
1. PRIHVAĆA SE ZAHTJEV Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza iz Zagreba, Savska 
cesta 5, OIB: 27442377904, zakupnika poslovnog prostora na adresi Kaciol 4 u Velom 
Lošinju, površine 520 m², temeljem Ugovora o zakupu broj 6881/02-03 (u daljnjem tekstu: 
Ugovor) od 18. ožujka 2008. godine, za obavljanje djelatnosti rada udruge koja pruža usluge 
omladinskog hostela uz ugovorenu mjesečnu zakupninu od 1,66 €/m² uvećanu za porez na 
dodanu vrijednost na način da se zakupnina ne obračunava od 01. studenog do 30. travnja iz 
razloga pomoći zakupniku da održi poslovanje hostela koji se temeljem Rješenja o 
minimalno tehničkim uvjetima razvrstava kao sezonski ugostiteljski objekt koji posluje u 
razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada. 
 
2. ZADUŽUJE SE Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene da sukladno 
točki 1. ovog zaključka izradi Dodatak ugovora o zakupu broj 6881/G kojim će se izmijeniti 
članak 5. stavak 1. na način da glasi: „Zakupnina iznosi mjesečno 863,20 € (slovima: 
OSAMSTOŠEZDESETTRIEURAIDVADESETCENTA), odnosno 6.265,00 kn (slovima: 
ŠESTTISUĆAŠEZDESETPETKUNA) koji iznos je određen prema srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan 18.03.2008.g. (slovima: osamnaestiožujkadvijetisućeiosmegodine), te 
se ista neće naplaćivati u razdoblju od 01.11. do 30.04. svake godine trajanja zakupnog 
odnosa temeljem utvrđenog statusa zakupnika kao sezonskog ugostiteljskog objekt koji 
posluje u razdoblju od 01. svibnja do 31. listopada. 
 
3. Obvezuje se zakupnik da ukoliko mu nadležno tijelo izda Rješenje kojim mu se ukida 
status sezonskog ugostiteljskog objekta isto dostavi Direkciji za upravljanje objektima 
poslovne i javne namjene u roku od osam (8) dana od izdavanja istog u svrhu reguliranja 
zakupnog odnosa i plaćanja zakupnine. Ukoliko ne postupi na navedeni način ugovor o 
zakupu će se raskinuti i umanjena zakupnina retroaktivno obračunati. 
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