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

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/19-04/64-50 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-57 
Rijeka, 15. 7. 2019. 
 
 
 
 Na temelju članka 7. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i 
uređaja ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) Gradonačelnik, 15. srpnja 2019. godine , donio 
je slijedeću 
 

O D L U K U 
 
 1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na 
korištenje površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima 
prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. godini 
 2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora davanju na korištenje površine javne 
namjene za organiziranje  prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele 
Gospe u 2019. godini iz točke 1. ove odluke, utvrđuje se ponuditelj MATRIS j.d.o.o. Viškovo, 
Straža 63/a, ukupna naknada za korištenje iznosi 10,15 kn/m2 dnevno odnosno ukupno 14.626,15 
kn. 
 3. S ponuditeljem iz točke 2. ove odluke sklopit će se ugovor o korištenju površine javne 
namjene za organiziranje  prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele 
Gospe u 2019. godini, za dan 15. kolovoza 2019. godine. 
 4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti za provedbu ove odluke. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević, Željka Vitasa, Branislave Dželajlije 
2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, n/r Silvije Miklić 
3. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,  
ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
n/r Maje Lakoš Hlavica 
4. 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 komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/19-04/64
URBROJ: 2170/01-02-20-19-1

Rijeka, 11.07.2019.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

Predmet: 1. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na korištenje 
površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima 
prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. godini

2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje površine javne namjene za organiziranje 
prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. 
godini

POVJERENSTVO:
Branislava Dželajlija
Silvija Miklić
Maja Lakoš Hlavica

VODITELJ - RAVNATELJ:

Željko Vitas

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#
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Obrazloženje uz prijedlog Zaključka

Temeljem Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke za postavu privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i 
uređaja ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/19) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-
01/19-04/55-49, URBROJ: 2170/01-15-00-19-8, od 18. lipnja 2019. godine, Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je, dana 
26. lipnja 2019. godine, Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za 
organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. 
godini. Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljeni su na web stranicama Grada Rijeke, te su
istaknuti na oglasnoj ploči Grada, na adresi u Rijeci, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog 
natječaja objavljena je u Novom listu dana 26. lipnja 2019. godine.

Predmet javnog natječaja je: prikupljanje ponuda za davanje na korištenje površine javne 
namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom održavanja blagdana 
Vele Gospe u 2019. godini. 
Prigodna prodaja podrazumijeva prodaju sakralnih suvenira, predmeta i umjetnina te suvenira i 
umjetničkih predmeta vezanih za Rijeku i Kvarner, prodaju proizvoda iz vlastitog proizvodnog 
programa i rukotvorina, prodaju prirodnih i ekoloških proizvoda te autohtonih gastronomskih 
proizvoda, zatim prodaju vjerskih i drugih knjiga, drvenih i ostalih igračaka, prodaju razne robe i 
ambulantnu prodaju
Uz prigodnu prodaju organiziraju se i ugostiteljska ponuda te priprema i prodaja plodina, palačinki, 
fritula i sličnih slastica.

Površina javne namjene koja se daje na korištenje na području Trga Viktora Bubnja, ukupne 
površine 1441,00 m2, za postavu najviše 71 montažni objekat sukladno Planu lokacija kako slijedi:

- Trg Viktora Bubnja uz ulicu Slavka Krautzeka za prodaju sakralnih predmeta, suvenira i 
umjetnina Gazebo šatori 4 od 4x4m ukupne površine 64,00 m2,

- Trg Viktora Bubnja do travnjaka za prodaju autohtonih proizvoda i rukotvorina drveni 
štandovi s bijelom tendom 10 komada od 2x2m ukupne površine 40,00 m2,

- Trg Viktora Bubnja po uglovima bomboni, pečenje plodina, palačinki, fritula,...2 komada od 
3x2m ukupne površine 12,00 m2, 

- Trg Viktora Bubnja uz dvorište Osnovne škole prostor za ugostiteljstvo, maksimalno dva 
korisnika i ugostiteljska terasa ukupne površine 420,00 m2,

- Trg Viktora Bubnja istočno od Dvorane Mladosti uz cestu, za prodaju igračaka i razne robe, 
pultovi 20 komada od 2x2m ukupne površine 80,00 m2,

- dvorište Dvorane mladosti, za ambulantnu prodaju na sajmovima za prodaju razne robe 33 
lokacija od 5x5m ukupne površine 825,00 m2.

Ukupna površina za davanje u zakup je 1441 m2.

Početna cijena iznosi 8,00 kn/m2 dnevno, što za 1441,00 m2 iznosi ukupno 11.528,00 kn .

Sukladno uvjetima Javnog natječaja  Grad osigurava mjesto priključenja, a obveza odabranog 
ponuditelja je o svom trošku, a putem izvođača koji za Grad obavlja poslove osiguranja 
privremenih priključaka, izvesti sve radove na priključenju privremenih objekata, kao i ispitati 
postavljenu instalaciju, te platiti Gradu utrošenu električnu energiju.
Odabrani ponuditelj se obvezuje otkloniti kvarove koji su posljedica preopterećenja električne 
mreže (ispad sklopki) putem izvođača koji za Grad obavlja poslove oko osiguranja privremenih 
priključaka.
Odabrani ponuditelj dužan je organizirati prigodnu prodaju dana 15. kolovoza 2019. godine. 
Ujedno je dužan osigurati i dva sanitarna čvora (kemijska WC-a), te ih postaviti sukladno Planu 
lokacija.

Javno otvaranje ponuda održano je 04. srpnja 2019. godine u 9,00 sati.
U otvorenom roku javnog natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
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1. MATRIS j.d.o.o. Viškovo, Straža 63 A, pristupila zakonska zastupnica Katica Djurišević 
Omerhodžić.
Ponuđena naknada u iznosu od 10,15 kn/m2 dnevno, odnosno ukupno 14.626,15  kn.

Tabelarni pregled sadržaja pristigle ponude koja je predmet obrade:
TRAŽENO ponuditelj MATRIS j.d.o.o.

dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu, dostavio

rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno 
obrtni registar za fizičke osobe iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za 
obavljanje djelatnosti iz natječaja, tj. djelatnost organiziranja sajmova (prigodnih 
prodaja)

dostavio

dokaz o dosadašnjem obavljanju djelatnosti koja je predmet natječaja, dostavio

nacrt i/ili fotografiju iz kojih je vidljiva veličina, materijal i izgled privremenih objekata 
koji će se postaviti na površinu javne namjene iz natječaja, 

dostavio 

iznos ponuđene naknade za korištenje  u kn/m
2

dnevno. dostavio

valjanost ponude valjana 

Analizom ponude koja je kompletna sukladno uvjetima natječaja Povjerenstvo je utvrdilo 
najpovoljniju ponudu trgovačkog društva MATRIS j.d.o.o. Viškovo, Straža 63/a, te se 
Gradonačelniku Grada Rijeke predlaže da 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, te 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 

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za davanje na korištenje 
površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima 
prilikom blagdana Vele Gospe u 2019. godini

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za sklapanje ugovora davanju na korištenje površine javne 
namjene za organiziranje  prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana 
Vele Gospe u 2019. godini iz točke 1. ove Odluke, utvrđuje se ponuditelj MATRIS j.d.o.o. 
Viškovo, Straža 63/a, ukupna naknada za korištenje iznosi 10,15 kn/m2 dnevno odnosno 
ukupno 14.626,15 kn.

3. S ponuditeljem navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o korištenju površine 
javne namjene za organiziranje  prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom 
blagdana Vele Gospe u 2019. godini, za dan 15. kolovoza 2019. godine.

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