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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/62-61
URBROJ: 2170/01-15-00-20-12
Rijeka, 2. 6. 2020.

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 2. lipnja 
2020. godine

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 – uslužnih naprava 
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

DJELAT. ZON
A

PONUDITELJ PONUĐEN
A

DNEVNA
NAKNADA

1. SOKOL KULA
/na početku Ulice/ 4524

Stari 
grad 2

prodaja 
plodina i 
„kokica“

1

SEAD BOZA, 
vlasnik 
uslužnog obrta 
„Korzo“, 
Cernik, Pod 
Vrh 22

23,00

2.

JADRANSKI 
TRG-KRUŽNA 
ULICA
/na ulazu u 
Kružnu ulicu/

4102/1
Stari 
grad

2 prodaja 
plodina i 
„kokica“

1

CONCA 
j.d.o.o.,Rijeka, 
Frana Supila 
6, 

40,78

3. S ponuditeljima navedenim u točki 2. ove odluke, sklopit će se ugovor o davanju na 
korištenje na period od  01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2025. 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 i Branislave Dželajlije
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 komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/20-04/39
URBROJ: 2170/01-02-20-20-1

Rijeka, 29.05.2020.g.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju na korištenje površina javne namjene za postavu 
privremenih objekata - uslužnih naprava na području grada Rijeke

Rijeka, svibanj 2020.

MATERIJAL IZRADILA:

Branislava Dželajlija

VODITELJ-RAVNATELJ DIREKCIJE: PROČELNICA:

Željko Vitas 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: 023-01/20-
04/11-59; URBROJ: 2170/01-15-00-20-290 od 18. svibnja 2020. godine, Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavio je dana 
20. svibnja 2020. godine na web stranicama Grada Rijeke te oglasnoj ploči Grada, Javni natječaj  
za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih 
naprava na području grada Rijeke, a isti dan je u dnevnom glasilu Novi list objavljena i obavijest o 
Natječaju. 

1. PREDMET NATJEČAJA:
1.1.Davanje na korištenje nekretnine na području grada Rijeke –  uslužna naprava  za koju ističe 
ugovor o korištenju nekretnine za koju dosadašnji korisnik ima pravo prvenstva:

Red. 
br.

Adresa lokacije k.č. k.o.
površin

a
lokacije

m2

Djelatnos
t

Zona

Početna 
dnevna 

naknada
kn/m2

Napomena

1.1.1. SOKOL KULA
/na početku 
Ulice/

4524
Stari 
grad

2
prodaja 
plodina i 
„kokica“

1 23,00

uslužna 
naprava s 

peći–objekt 
mora biti 
riječko 

plave i bijele 
boje

1.2. Davanje na korištenje lokacija za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava

Red. 
br.

Adresa lokacije k.č. k.o.
površin

a
lokacije

m2

Djelatnos
t

Zona

Početna 
dnevna 

naknada
kn/m2

Napomena

1.2.1.

TRSAT –
DVORANA 
MLADOSTI
/sjeverno od 
kioska-u 
građevnoj liniji 
kioska/

1301/1 Sušak 4
prodaja 
sladoled

a
2 17,00

škrinja za 
sladoled –

objekt mora 
biti riječko 

plave i bijele 
boje

1.2.2.

ŠETALIŠTE 
XIII DIVIZIJE-
PLUMBUM
/istočno od 
privremenog 
objekta-
prodaja se vrši 
ka prometnici/

4351/5 Sušak
4

prodaja  
sladoled

a
2 17,00

škrinja za 
sladoled –

objekt mora 
biti riječko 

plave i bijele 
boje
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1.2.3.

KORZO-
JADRANSKI 
TRG
/u uglu pred  

trgom –
prodaja se vrši 
ka Korzu/

4833/2 i 
4103

Stari 
grad

4
prodaja 
sladoled

a
1 23,00

škrinja za 
sladoled –

objekt mora 
biti riječko 

plave i bijele 
boje

1.2.4.

TRG BANA 
JELAČIČA
(uz prazni dio 
pročelja na 
trgu  – prodaja 
se vrši prema 
trgu)

4606/1
Stari 
grad

4
prodaja 
sladoled

a
1 23,00

škrinja za 
sladoled –

objekt mora 
biti riječko 

plave i bijele 
boje

1.2.5.
JELAČIĆEV 
TRG
/između 
klupice i 
fontane –
orijentiran ka 
središtu trga/

4606/1
Stari 
grad

4
prodaja 
sokova 

od 
agruma

1 23,00

uslužna 
naprava –

izgled 
agruma

1.2.6. JADRANSKI 
TRG
/kod 
jugozapadnog 
kandelabra na 
trgu –
prodajom 
orijentiran na 
trg/

4833/2 i 
4103

Stari 
grad

4
prodaja 
sokova 

od 
agruma

1 23,00

uslužna 
naprava –

izgled 
agruma

1.2.7.
JADRANSKI 
TRG-KRUŽNA 
ULICA
/na ulazu u 
Kružnu ulicu/

4102/1
Stari 
grad

2 prodaja 
plodina i 
„kokica“

1 23,00

uslužna 
naprava s 

peći–objekt 
mora biti 
riječko 

plave i bijele 
boje

Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje na korištenje javnih površina, drugih nekretnina i 
pokretnina u vlasništvu Grada Rijeke te za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih 
predmeta putem javnog natječaja, nakon uvida u Zapisnik o otvaranju ponuda od 27. svibnja 2020. 
godine, utvrđuje slijedeće:

Ponudu su dostavili slijedeći ponuditelji

Za lokaciju pod red. br. 1.1.1. Natječaja pristigla je jedna ponuda i to:
SEAD BOZA, vlasnik uslužnog obrta „Korzo“, Cernik, Pod Vrh 22, ponuđena naknada u iznosu od 
23,00 kn/m2 dnevno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Za lokaciju pod red. br. 1.2.7. Natječaja pristigle su dvije ponude i to:
 BEJAN GURGUŠKA I ARMEN GURGUŠKA, suvlasnici obrta za pečenje plodina i  trgovinu 

„Kokica“, Lovran, Medveja 3d, ponuđena naknada u iznosu od 25,00 kn/m2 dnevno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.
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 CONCA j.d.o.o.,Rijeka, Frana Supila 6, ponuđena naknada u iznosu od 40,78 kn/m2 
dnevno.
Ponuda je kompletna sukladno uvjetima natječaja.

Za preostale lokacije iz natječaja nije pristigla niti jedna ponuda.

Prijedlog za odluku:
Sukladno članku 11. . 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), a što je utvrđeno i tekstom natječaja, najpovoljnijom 
ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos 
naknade za korištenje.

Povjerenstvo utvrđuje slijedeće:
 Za lokaciju pod red. br. 1.1.1.: 

SEAD BOZA, vlasnik uslužnog obrta „Korzo“, Cernik, Pod Vrh 22, ponuđena 
naknada u iznosu od 23,00 kn/m2 dnevno.

 Za lokaciju pod red. br. 1.2.7.: 
CONCA j.d.o.o.,Rijeka, Frana Supila 6, ponuđena naknada u iznosu od 40,78 
kn/m2 dnevno.
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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 – uslužnih naprava  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

DJELAT. ZON
A

PONUDITEL
J

PONUĐE
NA

DNEVNA
NAKNAD

A

1. SOKOL KULA
/na početku 
Ulice/

4524
Stari 
grad

2
prodaja 
plodina i 
„kokica“

1

SEAD BOZA, 
vlasnik 
uslužnog 
obrta 
„Korzo“, 
Cernik, Pod 
Vrh 22

23,00

2.

JADRANSKI 
TRG-KRUŽNA 
ULICA
/na ulazu u 
Kružnu ulicu/

4102/1
Stari 
grad

2 prodaja 
plodina i 
„kokica“

1

CONCA 
j.d.o.o.,Rijeka
, Frana 
Supila 6, 

40,78

1. S ponuditeljima navedenim u točki 2. ove Odluke, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje 
na period od  01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2025. godine.

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