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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/41-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-47
Rijeka, 27. 5. 2019.

Gradonačelnik je 27. svibnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Na temelju odredbe članka 20. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 8/18)pPrihvaća se zahtjev zakupnika DOLCE BOLERO, Ugostiteljski obrt, 
Rijeka, Bazarigov prolaz 2, OIB: 89206995524, MBO: 97591700, vl. Strašo Taci Spasovski iz 
Matulja, Evićev put 10, za upis prava zaloga Grada Rijeke na slobodnoj nekretnini koja se nalazi u 
Pobrima, na adresi Evićev put 10, opisana kao kuća i dvorište površine 474 m2, upisana na k.č. br. 
328/3, u zk.ul. 664 k.o. Pobri, što je vidljivo iz dostavljenog vlasničkog lista, Elaborata procjene 
vrijednosti nekretnine izrađenog od strane Marijan Šimunić, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak 
graditeljske struke i procjene vrijednosti nekretnina, Pobri, Put za Forticu 5, broj 130118-18 od 29. 
siječnja 2018. godine, dopune od 30. svibnja 2018. godine i dopune broj 2 od 05. srpnja 2018. 
godine, iz kojeg je razvidno da nekretnina nije opterećena, važeće police osiguranja imovine za 
nekretninu za osiguranje od rizika poplave i požara za vrijednost nekretnine koja odgovara 
vrijednosti iz elaborata procjene i sa rokom trajanja pet godina (izdana od Triglav osiguranje d.d., 
Podružnica Rijeka, broj police: 010007229134,  sklopljena na vrijeme od 29. siječnja 2018. godine 
do 29. siječnja 2023. godine) a koja je bezuvjetno vinkulirana u korist Grada, energetskog 
certifikata od 16. svibnja 2019. godine te je nekretnina procijenjena na iznos 197.692,24 € odnosno
1.472.807,19 kn, što premašuje iznos potreban kao sredstvo osiguranja plaćanja (28.080,00 € sa 
pripadajućim PDV-om odnosno 210.544,20 kuna sa pripadajućim PDV-om) te se postojeća 
sredstva osiguranja plaćanja neće vraćati zakupniku, na koji se način dodatno osigurava 
izglednost naplate potraživanja.

2. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, obvezan je u roku od 8 
dana od dana donošenja ovog zaključka sklopiti Ugovor o osnivanju hipoteke na nekretnini 
opisanoj u točki 1. ovog zaključka, u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović, Marine Superine
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 gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/19-02/103
URBROJ: 2170/01-17-40-19-1
Rijeka, 24.05.2019 god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka o uspostavi založnog prava na 

nekretnini

- zakupnik DOLCE BOLERO Ugostiteljski obrt, Rijeka, 

vl. Strašo – Taci Spasovski

MATERIJAL IZRADILA:
Marina Superina

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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O b r a z l o ž e n j e:

Zakupnik DOLCE BOLERO Ugostiteljski obrt, Rijeka, Bazarigov prolaz 2, OIB: 
89206995524, MBO: 97591700, vl. Strašo Taci Spasovski iz Matulja, Evićev put 10, koristi 
poslovni prostor u Rijeci na adresi, Bazarigov prolaz 2, u prizemlju, ukupne površine 78 m2, 
za djelatnost  pripreme i usluživanja pića – vrste caffe bar (NKD:56.30) i za djelatnost 
restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane – vrste slastičarnica 
(NKD:56.10), temeljem Ugovora o zakupu  broj 8824 od 19. listopada 2016. godine, uz 
ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 24,00 €/m2, što mjesečno iznosi 2.340,00€ sa 
pripadajućim PDV-om odnosno 17.545,36 kuna sa pripadajućim PDV-om. Predmetni ugovor 
sklopljen je temeljem točke 2. Zaključka Gradonačelnika od 18. listopada 2016. godine 
KLASA:023-01/16-04/74-83, URBROJ:2170/01-15-00-16-33, kojim je utvrđeno da će se 
ugovor otkazati ukoliko vlasnik obrta ne osigura plaćanje zakupnine, zatezne kamate i drugih 
troškova po osnovi korištenja poslovnog prostora u vidu bjanko zadužnice solemnizirane po 
javnom bilježniku na iznos koji pokriva jednogodišnju zakupninu poslovnog prostora s PDV-
om (ukupno 500.000,00 kuna) te zasnivanjem založnog prava za korist Grada Rijeke na 
slobodnoj nekretnini u vlasništvu Strašo Taci Spasovskog, uz uvjet da imenovani najkasnije 
do 31. ožujka 2017. godine, dostavi Gradu Rijeci: 
1. izvornik vlasničkog lista ne stariji od 15 dana od dana prije isteka navedenog roka za 
slobodnu nekretninu u njegovom vlasništvu 
2. izvornik Elaborata procjene vrijednosti nekretnine sačinjen po ovlaštenom vještaku, 
sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15), 
3.  policu osiguranja.

     Budući je rok bio 31. ožujka 2017. godine,  zakupnik je u travnju 2017. godine, dostavio 
presliku izvatka iz zemljišnih knjiga za nekretninu sagrađenu na k.č. 2304/2, upisanu u zk.ul. 
1468 k.o. Trsat Sušak, iz kojeg je razvidno da je u II zk. tijelu opisanom kao poslovna 
prostorija u stambenoj zgradi u ul. Braće Šupak broj 25,  u površini od 122 m2, koja se 
sastoji od prostora pekare, većeg magazina, malog skladišta, garderobe, prostora za frižider, 
prostora ispred nužnika i nužnika, te je u ½ dijela upisana Peranić Jovanka Ivanka a u 
preostaloj ½ dijela nekretnine Strašo Taci Spasovski. Dopisom od 15. svibnja 2017. godine, 
zakupnik je pozvan da dostavi Elaborat procjene vrijednosti nekretnine sačinjen po 
ovlaštenom  sudskom vještaku  za njegovu ½ dijela nekretnine kao i policu osiguranja.

Zakupnik je u listopadu 2017. godine, dostavio presliku vlasničkog lista za novu nekretninu 
upisanu na k.č. broj 328/3, zk.ul. 664 k.o. Pobri u naravi kuća i dvorište,  iz kojeg je razvidno 
da je zakupnik upisan kao vlasnik kuće i dvorišta na navedenoj čestici. Dopisom od 28. 
studenog 2017. godine, pozvan je da dostavi Elaborat procjene vrijednosti nekretnine 
sačinjen po ovlaštenom vještaku za navedenu nekretninu i Policu osiguranja imovine sa 
rokom trajanja 5 godina, a koja polica treba biti bezuvjetno vinkulirana u korist Grada. U 
siječnju 2018. godine, zakupniku je dostavljena požurnica za dostavu Elaborata i police, 
osnovom čega je koncem mjeseca siječnja 2018. godine, dostavio Gradu Elaborat procjene 
vrijednosti nekretnine - broj elaborata: 130118-18 od 29. siječnja 2018. godine, izrađen po 
TD KONDAL d.o.o. Opatija i policu osiguranja, dana 23. veljače 2018. godine.

Navedeni je Elaborat proslijeđen procjeniteljskom Povjerenstvu, na čijoj je sjednici održanoj 
dana 27. ožujka 2018. godine  i 04. travnja 2018. god., Elaborat razmatran te je odbijen, pa 
je zakupnik bio pozvan da otkloni nedostatke, te dostavi ispravljeni elaborat. 

Dana 05. lipnja 2018. godine, zakupnik je dostavio ispravljeni Elaborat te je na sjednici 
Procjeniteljskog povjerenstva Grada Rijeke  održanoj dana 10. rujna 2018. godine navedeni 
procjembeni elaborat u konačnici prihvaćen jednoglasno.

Valja napomenuti da je točkom 3. zaključka Gradonačelnika od 17. srpnja 2018. godine, 
KLASA:023-01/18-04/90-25, URBROJ:2170/01-15-00-18/-140 zakupniku produljen rok 
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dostave dokumentacije temeljem koje će biti izvršen upis založnog prava za korist Grada 
Rijeke na slobodnoj nekretnini u vlasništvu zakupnika, najkasnije do 30. kolovoza 2018. 
godine. Međutim, kako je zakupnik dostavio samo  procjembeni elaborat i policu osiguranja 
te vlasnički list, ali ne i energetski certifikat, zahtjev za dostavu zamjenskog sredstva 
osiguranja plaćanja nije se mogao obraditi. Zakupnik je dana 17. svibnja 2019. godine, 
dostavio  i energetski certifikat za nekretninu. 
                

         Ponuđena nekretnina  upisana je u zk. ulošku broj 664 k.o. Pobri, na k.č. 328/3 kao:

-kao kuća i dvorište od ukupno 474 m2, za korist SPASOVSKI STRAŠO, Opatija, D. 
Mavra broj 16 

iz kojeg je razvidno da  je  nekretnina neopterećena. 

Stambena kuća sastoji se od tri etaže, podruma, prizemlja i kata, te je projektirana 
kao dio dvojnog stambenog objekta.

Obzirom na činjenicu da je zakupnik dostavio:
- vlasnički list za predmetnu nekretninu koja se daje kao osiguranje, 
- Elaborat procjene vrijednosti nekretnine nad kojom se predlaže osnivanje založnog prava u 
korist Grada izrađen po ovlaštenom procjenitelju koji nije stariji od šest mjeseci od dana 
podnošenja zahtjeva, a iz kojeg je razvidno da je vrijednost nekretnine najmanje dva puta 
veća od vrijednosti sredstva osiguranja plaćanja za koji se traži zamjena,  
- važeću policu osiguranja imovine za nekretninu za osiguranje od rizika poplave i požara za 
vrijednost nekretnine koja odgovara vrijednosti iz elaborata procjene i sa rokom trajanja pet 
godina, a koja je bezuvjetno vinkulirana u korist Grada i 
- dana 17. svibnja 2019. godine, energetski certifikat za navedenu nekretninu (F-
85_2010_10006_SZI1 od 16.05.2019. god.), 
valjalo bi zahtjevu udovoljiti. 

Tržišna vrijednost nekretnine – kuća i dvorište ukupne površine 474 m2 iznosi 
197.692,24 € odnosno 1.472.807,19 kuna, odnosno nova vrijednost za potrebe osiguranja 
objekta iznosi 162.745,20 € odnosno 1.212.451,74 kuna, dok ukupna godišnja ugovorena 
cijena zakupnine sa PDV-om za predmetni prostor iznosi 28.080,00 € odnosno 210.544,20 
kuna, što premašuje iznos potreban kao sredstvo osiguranja plaćanja. Zakupnik dozvoljava 
upis založnog prava Grada Rijeke na naprijed navedenoj nekretnini.

            Zakupnik je za potrebe sklapanja ugovora o zakupu broj 8824 od 19. listopada 2016. 
godine, dostavio i dvije bjanko zadužnice svaku na iznos do 500.000,00 kn.
     
      Budući je ponuđeno sredstvo osiguranja takvo da osigurava izglednost naplate 
potraživanja predlaže se prihvaćanje zamjenskog sredstva osiguranja plaćanja u vidu 
hipoteke na naprijed navedenoj nekretnini. Valja napomenuti da se postojeća sredstva 
osiguranja plaćanja neće vraćati zakupniku, na koji se način dodatno osigurava izglednost 
naplate potraživanja.

Slijedom naprijed navedenog Gradonačelnik donosi sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Na temelju odredbe članka 20. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 8/18):
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1.Prihvaća se zahtjev zakupnika DOLCE BOLERO, Ugostiteljski obrt, Rijeka, Bazarigov 
prolaz 2, OIB: 89206995524, MBO: 97591700, vl. Strašo Taci Spasovski iz Matulja, Evićev 
put 10, za upis prava zaloga Grada Rijeke na slobodnoj nekretnini koja se nalazi u Pobrima, 
na adresi Evićev put 10, opisana kao kuća i dvorište površine 474 m2, upisana na k.č. br. 
328/3, u zk.ul. 664 k.o. Pobri, što je vidljivo iz dostavljenog vlasničkog lista, Elaborata 
procjene vrijednosti nekretnine izrađenog od strane Marijan Šimunić, dipl.ing.građ., stalni 
sudski vještak graditeljske struke i procjene vrijednosti nekretnina, Pobri, Put za Forticu 5, 
broj 130118-18 od 29. siječnja 2018. godine, dopune od 30. svibnja 2018. godine i dopune 
broj 2 od 05. srpnja 2018. godine, iz kojeg je razvidno da nekretnina nije opterećena, važeće 
police osiguranja imovine za nekretninu za osiguranje od rizika poplave i požara za 
vrijednost nekretnine koja odgovara vrijednosti iz elaborata procjene i sa rokom trajanja pet 
godina (izdana od Triglav osiguranje d.d., Podružnica Rijeka, broj police: 010007229134,  
sklopljena na vrijeme od 29. siječnja 2018. godine do 29. siječnja 2023. godine) a koja je 
bezuvjetno vinkulirana u korist Grada, energetskog certifikata od 16. svibnja 2019. godine,  
te je nekretnina procijenjena na iznos 197.692,24 € odnosno 1.472.807,19 kn, što premašuje 
iznos potreban kao sredstvo osiguranja plaćanja (28.080,00 € sa pripadajućim PDV-om 
odnosno 210.544,20 kuna sa pripadajućim PDV-om) te se postojeća sredstva osiguranja 
plaćanja neće vraćati zakupniku, na koji se način dodatno osigurava izglednost naplate 
potraživanja.

2. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, obvezan je u roku od 8 
dana od dana donošenja ovog zaključka sklopiti Ugovor o osnivanju hipoteke na 
nekretnini opisanoj u točki 1. ovoga zaključka, u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. 
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