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Gradonačelnik je 11. veljače 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Sukladno članku 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog 
prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 8/14) odobrava se korištenje poslovnog prostora u trajanju dužem od četiri sata 
mjesečno korisniku kako slijedi: 

R.br. KORISNIK NAMJENA
DOSTAVLJENO 
MIŠLJENJE/NA 

PRIJEDLOG

MJESNI ODBOR I 
LOKACIJA

1.
Karnevalska udruga 
„Vežički kampaneli“

izrada karnevalskih 
kostima, održavanje 
sastanaka i ostalih 
karnevalskih aktivnosti 

Turistička zajednica 
Grada Rijeke

MO Gornja Vežica, 
Zdravka Kučića 1

2. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da s korisnicima iz točke 1. ovog 
zaključka sklopi ugovore o korištenju poslovnog prostora u objektu mjesne samouprave bez 
naknade u trajanju dužem od četiri sata mjesečno, za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Dragice Fadljević,
Vinka Randića
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Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/19-02/5
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Rijeka, 4. 2. 2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- ovdje -

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektu mjesne 
samouprave u vlasništvu Grada Rijeke u trajanju dužem od četiri sata mjesečno

Izradio:
Vinko Randić
Ravnateljica:
Dragica Fadljević

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e
Prijedloga zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne 

samouprave u vlasništvu Grada Rijeke u trajanju dužem od četiri sata mjesečno

Člankom 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u 
objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 
8/14)  propisano je da Gradonačelnik iznimno na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
može odobriti privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade u trajanju 
dužem od četiri sata mjesečno udrugama i grupama građana čije su aktivnosti od neposrednog i 
osobitog interesa za promidžbu Grada.

U tom smislu Zaključkom Gradonačelnika od 8. siječnja 2019. za ukupno 69 korisnika 
odobreno je korištenje prostora bez naknade, na osnovu čega Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu zaključuje ugovore o korištenju prostora do kraja tekuće godine.

U međuvremenu, ovaj Odjel uz pristiglo pozitivno mišljenje Turističke zajednice Grada 
Rijeke, predlaže da se dodatno omogući korištenje prostora bez naknade u prostoru Mjesnog 
odbora Gornja Vežica, korisniku:  Karnevalska udruga „Vežički kampaneli“. Naime, i ova 
karnevalska udruga, kao i one kojima je ranije odobreno korištenje prostora bez naknade, svojim 
djelovanjem dugi niz godina pridonosi očuvanju i popularizaciji karnevalske tradicije Hrvatskog 
primorja te je od osobitog interesa za promidžbu grada Rijeke.

S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Sukladno članku 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 
poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) odobrava se korištenje poslovnog 
prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno korisniku kako slijedi: 

R.br. KORISNIK NAMJENA
DOSTAVLJENO 
MIŠLJENJE/NA 

PRIJEDLOG

MJESNI ODBOR I 
LOKACIJA

1.
Karnevalska udruga 

„Vežički kampaneli“

izrada karnevalskih 

kostima, održavanje 

sastanaka i ostalih 

karnevalskih aktivnosti 

Turistička zajednica 

Grada Rijeke

MO Gornja Vežica, 

Zdravka Kučića 1

2. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da s korisnicima iz točke 1. ovog 
zaključka sklopi ugovore o korištenju poslovnog prostora u objektu mjesne 
samouprave bez naknade u trajanju dužem od četiri sata mjesečno, za razdoblje do 
31. prosinca 2019. godine.
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