
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/8-39
URBROJ: 2170/01-15-00-19-88
Rijeka, 25. 2. 2019.

Gradonačelnik je 25. veljače 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Poništava se Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljskih 
terasa u 2019. godini objavljen dana 31. siječnja 2019. godine.

2. Ponuditeljima koji su sudjelovali na Javnom natječaju za davanje na korištenje 
nekretnine za postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini jamčevina će se vratiti u roku od 15 
dana od dana donošenja ovog zaključka.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ovog zaključka.

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 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: 363-01/19-04/20
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 21.02.2019

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: Prijedlog poništenja Javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnine za 
postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini 

Rijeka, veljača 2019. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija

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: 023-01/19-04/3-38, URBROJ: 2170/01-15-
00-19-18, od 29. siječnja 2019. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je, dana 31. siječnja 2019. godine, Javni 
natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljskih terasa. 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 01. veljače 2019. godine.

Predmet Javnog natječaja je davanje na korištenje nekretnine za postavu stalnih 
ugostiteljskih terase u 2019. godini, u ulici Pavla Rittera Vitezovića i to:

Red. br. Adresa lokacije
površina
lokacije

m2
Zona Početna mjesečna naknada

kn/m2

Stalna terasa 

1.1.
Ulica Pavla Rittera 

Vitezovića 
(lokacija broj 115a)

11,80 1 45,00

1.2. Ulica Pavla Rittera 
Vitezovića 

(lokacija broj 117)
5,50 1

45,00

Javno otvaranje ponuda održano je 08. veljače 2019. godine u 9,00 sati.
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za davanje na korištenje nekretnine za postavu 
ugostiteljskih terasa u 2019. godini, nakon uvida u Zapisnik 1 o otvaranju ponuda od 08. veljače 
2019. godine, utvrdilo je slijedeće:

Za lokaciju pod rednim brojem 1.1. pristigle su dvije ponude:

1. Fashion bar j.d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 8, ponuđena naknada za korištenje u iznosu od 
91,00 kn/m2 mjesečno, odnosno ukupno 1.073,80 kn mjesečno

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

2. Azis Kurdali i Iva Trdić suvlasnici zajedničkog Ugostiteljskog obrta „ŠERI“, iz Rijeke, 
Fiumara 5, ponuđena naknada za korištenje u iznosu od 70,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 
ukupno 826,00 kn mjesečno.

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Za lokaciju pod rednim brojem 1.2. pristigle su dvije ponude:

1. Fashion bar j.d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 8, ponuđena naknada za korištenje u iznosu od 
102,00 kn/m2 mjesečno, odnosno ukupno 561,00 kn mjesečno

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

2. Azis Kurdali i Iva Trdić suvlasnici zajedničkog Ugostiteljskog obrta „ŠERI“, iz Rijeke, 
Fiumara 5, ponuđena naknada za korištenje u iznosu od 50,00 kn/m2 mjesečno, odnosno 
ukupno 275,00 kn mjesečno.

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Analizom ponuda koje su kompletne sukladno uvjetima natječaja Povjerenstvo je utvrdilo 
najpovoljnije ponude, kako slijedi:
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 Za lokaciju pod red. br. 1.1.:
Fashion bar j.d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 8, ponuđena naknada za korištenje u 
iznosu od 91,00 kn/m2 mjesečno.

 Za lokaciju pod red. br. 1.2.:
Fashion bar j.d.o.o. Rijeka, Ante Starčevića 8, ponuđena naknada za korištenje u 
iznosu od 102,00 kn/m2 mjesečno

Međutim tijekom izrade izvješća Povjerenstva i Prijedloga odluke o davanju na korištenje 
nekretnine za postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini, Gradonačelnik je donio Zaključak 
KLASA: 023-01/19-04/8-39, URBROJ: 2170/01-15-00-19/53, od 18. veljače 2019. godine kojim se 
donose LVIII. Izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim 
površinama – UGOSTITELJSKE TERASE. 
Navedenim Izmjenama i dopunama Plana lokacija, lokacije za postavu ugostiteljski terasa koje su 
bile predmet prije navedenog Javnog natječaja su ukinute.

Obzirom na navedeno predlaže se poništenje Javnog natječaja za davanje na korištenje 
nekretnine za postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini.
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

Z A K LJ U Č A K 

1. Poništava se Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljskih 
terasa u 2019. godini objavljen dana 31. siječnja 2019. godine.

2. Ponuditeljima koji su sudjelovali na Javnom natječaju za davanje na korištenje nekretnine 
za postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od 
dana donošenja ovog zaključka.

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