
Josip Ostrogović, 

u ime Kluba HDZ-a, 
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U Rijeci, 9. srpnja 2019.  

GRAD RIJEKA  

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 

n/p predsjedniku Andreju Poropatu 

 

Predmet:  

 Amandmani na Prijedlog odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada 
Rijeke (točka 8. dnevnog reda XIX. Sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 11. 
srpnja 2019. godine). 

 

Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17 i 14/18) podnosim amandmane na Prijedlog odluke o kupoprodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Rijeke, kako slijedi: 

 

AMANDMAN br. 1. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

Za ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora, Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za 
ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora, na prijedlog Gradonačelnika ili predsjednika kluba 
zastupnika  Gradskog vijeća. 

Povjerenstvo za ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora se sastoji od predsjednika i 
dva člana te istog broja zamjenika.  

Povjerenstvo za ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora ima zadaću ocijeniti 
opravdanost prodaje poslovnih prostora iz članaka 5., 18. i 19. ove Odluke primjenom kriterija iz članka 
20. ove Odluke te izraditi svoju ocjenu u pisanom obliku. Za prodaju suvlasničkog dijela poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada nije potrebna ocjena opravdanosti prodaje. 

 

Obrazloženje  Amandmana br. 1. : 

Izmjena stavke o odabiru članova Povjerenstva na predložen način otvara mogućnost odabira 
članova Povjerenstva i Gradskim vijećnicima, te takva odluka doprinosi transparentnijem poslovanju 
Grada Rijeke. 



 

AMANDMAN br. 2. 

Članak 15. mijenja se i glasi: 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovnog 
prostora, na prijedlog Povjerenstva iz članka 8. ove Odluke, donosi:  

- Gradonačelnik, za utvrđenu kupoprodajnu cijenu poslovnog prostora koja ne prelazi iznos od 
200.000,00 (slovima: dvjestotisuća) kuna, uključujući i iznos od 200.000,00 (slovima: dvjestotisuća) 
kuna, 

 - Gradsko vijeće Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), za utvrđenu kupoprodajnu cijenu 
poslovnog prostora koja prelazi iznos 200.000,00 (slovima: dvjestotisuća) kuna. 

 

Obrazloženje  Amandmana br. 2. : 

Izmjenom ove stavke Gradonačelnik donosi odluku o kupoprodaji poslovnih prostora manje 
vrijednosti, dok za veće iznose od 200.000,00 (slovima: dvjestotisuća) kuna odlučuje Gradsko vijeće. 
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