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Gradonačelnik je 30. lipnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

         Poništava se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke u dijelu koji 
se odnosi na poslovni prostor na adresi Strossmayerova 13/B, površine 94 m2, III zona, objavljen 
pod rednim brojem 39 te se isti prostor izuzima iz Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
objavljenog dana 24. lipnja 2020.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović i
Irine Gregov
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Izmjena natječaja o davanju poslovnih prostora u zakup od 24. lipnja 
2020. god.

MATERIJAL IZRADILA:
Irina Gregov

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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O b r a z l o ž e nj e

Dana 24. lipnja 2020. godine Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavila je Natječaj za davanje 
u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 45 slobodnih poslovnih prostora na 
različitim lokacijama, a između ostalog predmet javnog natječaja je poslovni prostor na 
adresi Strossmayerova 13/B, površine 94 m2, III zona, objavljen pod rednim brojem 39 u 
tablici natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora pod nazivom -  popis prostora.

Sada se predlaže da se u odnosu na predmetni poslovni prostor javni natječaj poništi, 
odnosno da se predmetni poslovni prostor izuzme iz objavljenog javnog natječaja jer nisu u 
potpunosti riješeni odnosi sa bivšim zakupnikom poslovnog prostora čijim pravima i 
obvezama sada upravlja stečajni upravitelj.

Stručne službe su u stalnom kontaktu sa stečajnim upraviteljem i predmetni poslovni prostor 
biti će oglašen u slijedećem javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora Grada 
Rijeke.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje slijedećeg:

   Z A K L J U Č K A

Poništava se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke u odnosu na 
poslovni prostor na adresi Strossmayerova 13/B, površine 94 m2, III zona, objavljen pod 
rednim brojem 39 te se isti prostor izuzima iz Natječaja za davanje u zakup poslovnih 
prostora objavljenog dana 24. lipnja 2020.
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