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

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/19-04/53-48 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-18 
Rijeka, 11. 6. 2019. 
 
 
 Na temelju članka 7. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i 
uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19), Gradonačelnik Grada Rijeke 11. lipnja 2019. 
godine donio je slijedeću 

O D L U K U 
 
 1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provođenje natječaja za davanje na korištenje 
površina javne namjene i nekretnina  u vlasništvu Grada Rijeke  za postavu privremenih objekata, 
reklamnih i oglasnih predmeta  te druge opreme i uređaja o provedenom javnom natječaju za 
davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni 
objekti) na području grada Rijeke 
 2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje površina javne 
namjene za postavu privremenih objekata iz točke 1. ove Odluke, utvrđuje se: 

Red. 
br. 

 
ADRESA LOKACIJE 

 

 
k.č. 

 
k.o. 

 
POV. 
LOK. 
m2 

MAX. 
POVR. 
OBJ. 
m2 

 
DJELAT. 

 
ZONA 

 
PONUDITELJ 

PONUĐ. 
MJES. 
NAK. 

 
 

1. 

UDATNOGA 10 
/lokacija se nalazi 
istočno od parkirališta 
zgrade k.br. 10 / 

2724/1 Zamet 

 
 

50,64 
 

 
 

31,93 
prodaja 

mješovite robe 
4 

RADNIK OPATIJA 
d.d., Lovran, Cesta 
43. istarske divizije 
1/12 

 
 

31,00 

 
 

2. 

ANTUNA BARCA 10c 
zapad 
(lokacija se nalazi kao 
druga u nizu zapadno 
od stepeništa za 
zgradu k.br. 10c) 

3482/1
4 

Zamet 

 
 
 

43,80 
 
 

 
 
 

34,50 
ugostiteljstvo-
brza prehrana 

4 
RIBA-STAN d.o.o., 
Rijeka, Lovranska 4 

 
 
 
 

31,00 

 
 

3. 

FRANJE 
BELULOVIĆA 6 istok 
/zapadno od južnog 
ulaza u robnu kuću/ 

2054/3 Sušak 

 
 

14,88 
 

 
 

9,36 
prodaja tiska i 

duhana 
3 

INOVINE d.d., 
Zagreb, 
Draškovićeva 27 

 
 
 

34,00 

 3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o davanju na  
korištenje površine javne namjene na rok od 5 godina. 
 4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za realizaciju ovog Zaključka. 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, 
Branislave Dželajlija 
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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: 363-01/19-04/56
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 06.06.2019.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju na korištenje površina javne namjene
za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) 
na području grada Rijeke

MATERIJAL IZRADILA:
Branislava Dželajlija

VODITELJ-RAVNATELJ DIREKCIJE:

Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Temeljem  članka 6. i 8.  Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i 
uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/19-
04/41-46; URBROJ: 2170/01-15-00-19-10 od 21. svibnja 2019. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je dana 24-. 
siječnja 2019. godine na web stranicama Grada Rijeke te oglasnoj ploči Grada, Javni natječaj  za 
davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – kiosci i montažni 
objekti na području grada Rijeke, a isti dan je u dnevnom glasilu Novi list objavljena i obavijest o 
Natječaju. 

1. PREDMET NATJEČAJA:
Davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni 
objekti) za koje ističe ugovor o davanju na korištenje nekretnine za koju dosadašnji korisnik ima 
pravo prvenstva:

Red. 
br.

Adresa lokacije
/oznaka privremenog 
objekta/
(detaljni opis lokacije)

k.č. k.o.

površina
lokacije

m2

max.pov
. objekta 

m2
Djelatnost Zona

Početna 
mjesečna 
naknada

kn/m
2

1.1.

UDATNOGA 10
/lokacija se nalazi 
istočno od 
parkirališta zgrade 
k.br. 10 /

2724/1 Zamet 50,64 31,93
prodaja 

mješovite 
robe

4 31,00

1.2 .

ANTUNA BARCA 
10c zapad
(lokacija se nalazi 
kao druga u nizu 
zapadno od 
stepeništa za zgradu 
k.br. 10c)

3482/14 Zamet 43,80 34,50
ugostiteljstvo

-brza 
prehrana

4 31,00

1.3.

FRANJE 
BELULOVIĆA 6 istok
/zapadno od južnog 
ulaza u robnu kuću/

2054/3 Sušak
14,88 9,36

prodaja tiska 
i duhana

3 34,00

Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene i 
nekretnina  u vlasništvu Grada Rijeke  za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih 
predmeta  te druge opreme i uređaja putem javnog natječaja nakon uvida u Zapisnik o otvaranju 
ponuda od 31. svibnja 2019. godine, utvrđuje slijedeće:

Za lokaciju pod red. br. 1.1. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:

RADNIK OPATIJA d.d., Lovran, Cesta 43. istarske divizije 1/12, ponuđena naknada u iznosu od 
31,00 kn/m2 mjesečno.

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Za lokaciju pod red. br. 1.2. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:

RIBA-STAN d.o.o., Rijeka, Lovranska 4, ponuđena naknada u iznosu od 31,00 kn/m2 mjesečno.

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Za lokaciju pod red. br. 1.3. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:

INOVINE d.d., Zagreb, Draškovićeva 27, ponuđena naknada u iznosu od 34,00 kn/m2 mjesečno.

Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.
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Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijom ponudom, kako slijedi:
 Za lokaciju pod red. br. 1.1.:

RADNIK OPATIJA d.d., Lovran, Cesta 43. istarske divizije 1/12, ponuđena naknada 
u iznosu od 31,00 kn/m2 mjesečno.

 Za lokaciju pod red. br. 1.2.:
RIBA-STAN d.o.o., Rijeka, Lovranska 4, ponuđena naknada u iznosu od 31,00 
kn/m2 mjesečno.

 Za lokaciju pod red. br. 1.3.:
INOVINE d.d., Zagreb, Draškovićeva 27, ponuđena naknada u iznosu od 34,00 
kn/m2 mjesečno.

Slijedom navedenog predlaže se da se donese slijedeći 

Z A K LJ U Č A K 

Na temelju članka 7. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19),  Gradonačelnik Grada Rijeke donio je slijedeću

O D L U K U 

A
1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provođenje natječaja za davanje na korištenje 

površina javne namjene i nekretnina  u vlasništvu Grada Rijeke  za postavu privremenih 
objekata, reklamnih i oglasnih predmeta  te druge opreme i uređaja o provedenom javnom 
natječaju za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih 
objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora o davanju na korištenje površina javne 
namjene za postavu privremenih objekata iz točke 1. ove Odluke, utvrđuje se:

Re
d.
br.

ADRESA 
LOKACIJE

k.č. k.o. POVR
Š.

LOK.
m2

MAX,
POVR.
OBJ.
m2

DJELAT. ZON
A

PONUDITELJ PONU
Đ.

MJES.
NAK.

1.

UDATNOGA 10
/lokacija se nalazi 
istočno od 
parkirališta 
zgrade k.br. 10 /

2724/1 Zamet 50,64 31,93
prodaja 

mješovite 
robe

4

RADNIK
OPATIJA d.d., 
Lovran, Cesta 
43. istarske 
divizije 1/12

31,00

2.

ANTUNA BARCA 
10c zapad
(lokacija se nalazi 
kao druga u nizu 
zapadno od 
stepeništa za 
zgradu k.br. 10c)

3482/14 Zamet 43,80 34,50
ugostiteljstv

o-brza 
prehrana

4
RIBA-STAN 
d.o.o., Rijeka, 
Lovranska 4 31,00

3.

FRANJE 
BELULOVIĆA 6 
istok
/zapadno od 
južnog ulaza u 
robnu kuću/

2054/3 Sušak
14,88 9,36

prodaja 
tiska i 

duhana
3

INOVINE d.d., 
Zagreb, 
Draškovićeva 27

34,00

3.S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o davanju na  korištenje 
površine javne namjene na rok od 5 godina.

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