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                        O b r a z l o ž e nj e 

Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku 
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 
objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 8/18 i u primjeni je od lipnja 2018. 
godine. 
Dana 22. prosinca 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 112/18), a radi čega je bilo 
potrebno uskladiti akte Grada Rijeke iz djelokruga zasnivanja i prestanka zakupa. Slijedom 
navedenog, pristupilo se izradi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog 
prostora i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za 
davanje u zakup poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Odluka o javnom natječaju).
Primjenom Odluke o javnom natječaju utvrđeno je da je istu nužno doraditi u pogledu 
davanja ovlasti za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji je 
u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske te pitanja provođenja postupka licitacije kroz 
detaljnije reguliranje pitanja isklicanja cijena. 
Neovisno o ranije navedenim Izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
u planu savjetovanja s javnošću Grada Rijeke za II kvartal bilo je predviđeno donošenje 
Izmjena i dopuna Odluke o javnom natječaju.

Obrazloženje odredbi predloženih Izmjena i dopuna Odluke o javnom natječaju

Uz članak 1.
Dodaje se novi članak 2a. u Odluci o javnom natječaju kojim se regulira pitanje davanja u 
zakup poslovnog prostora u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske putem javnog 
natječaja. Naime, Ministarstvo državne imovine je putem trgovačkog društva Državne 
nekretnine d.o.o. obavijestilo Grad da su suglasni s provođenjem postupaka javnog natječaja 
za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske uz 
uvjet da u provedbi istog sudjeluje član kojeg će oni predložiti. 
Uz članak 2.
U članku 4. Odluke o javnom natječaju mijenja se stavak 2. na način da je skraćen rok za 
dostavu prijava po objavljenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora sa 15 na 10 
dana od dana objave na web stranicama Grada Rijeke.
Uz članak 3.
U članku 7. mijenja se stavak 7. Odluke o javnom natječaju na način da ako na licitaciji 
sudjeluje više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 3. točke 17. predmetne Odluke 
ostvaruju pravo prvenstva, da se prvenstveni red  između tih osoba utvrđuje na način 
određen sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji.
Uz članak 4.
U članku 8. izmijenjen je stavak 1. na način da se utvrđuje da u postupku licitacije natjecatelji 
moraju isticati cijenu koja je za 0,10 €/m2 veća od cijene ponuđene u prethodnom krugu 
postupka licitacije. Smisao navedenog jest osiguravanje transparentnosti u postupku licitacije 
i u konačnici ostvarivanje većeg prihoda od zakupnine za Proračun Grada Rijeke.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se da će se postupci javnog natječaja započeti do stupanja na 
snagu ove Odluke dovršit prema odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja 
za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18).
Uz članak 6.
Ovim člankom određuje se dan stupanja na snagu ove Odluke.
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Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) propisana 
je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću javno objave na internetskim stranicama, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom 
obliku nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život lokalne zajednice, 
odnosno kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Ocjenjujući sadržaj ovog 
akta, takvim Gradonačelnik Grada Rijeke ga je uvrstio u Plan savjetovanja s javnošću.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
slijedeći

Z a k lj u č a k

1. Utvrđuje se Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 
postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u predloženom tekstu.

2. Tekst Nacrta prijedloga iz točke 1. ovoga zaključka objavit će se na www.rijeka.hr 
radi provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Zakonu o pravu na 
pristup informacijama, u trajanju od 30 dana.

3. Zadužuju se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Ured Grada i Zavod 
za informatičku djelatnost za provedbu točke 2. ovoga zaključka.
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        Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
(“Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada 
Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici  ____________2019. godine, donijelo je 

                                                                    O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora

Članak 1.
U Odluci o  uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18) iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. 
koji glasi:

                                                        „Članak 2a.

           Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u suvlasništvu Grada i 
Republike Hrvatske provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za poslovne 
prostore u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske. 
           Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od jedne 
godine dana.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Predsjednik Povjerenstva je član iz Odjela.

Jedan član Povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se na prijedlog  ministarstva 
nadležnog za državnu imovinu.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova.“

Članak 2.
        U članku 4. stavku 2. broj: “15“ zamjenjuje se brojem: “10“.

Članak 3.
         U članku 7. stavak 7. mijenja se i glasi:
       „Ako na licitaciji sudjeluje više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 3. točke 17. ove 
Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način 
određen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji“.

Članak 4.
U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

            „Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, 
iznose u zapisnik svoje ponude, s time da početna isklična ponuda mjesečne zakupnine po 
1m2 ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju, a u 
svakom slijedećem iskličnom krugu ponuda mjesečne zakupnine se mora podignuti za 
najmanje 0,10 €/m2 . Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.“
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                                                                     Članak 5. 
           Postupci javnog natječaja započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se 
prema odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18).

Članak 6.
          Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama 
Grada Rijeke”.

Klasa: 
Ur. broj: 
Rijeka, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
     Predsjednik Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v. r.
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