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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 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 4. 12. 2020. 
 
 
 

   Gradsko vijeće Grada Rijeke 
   n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 

11/18-pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i 

usvajanje Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta 
ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače 
Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine 

Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za izvjestitelje na sjednici 

Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Ivan Šarar, pročelnik 

Odjela gradske uprave za kulturu. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Obrazloženje 
Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora o 
koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane  

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
 

 
Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17) 

(u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 
12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. 
rujna 2020. godine donijelo Odluku o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom 
dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/20) (u daljnjem tekstu: Odluka).  

 
Dana 24. rujna 2020. godine Odluka je stupila na snagu. Odlukom je odobren nacrt 

ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti.  

 
Dana 25. rujna 2020. godine, Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 107/20) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune), 
koji je objavljen u Narodnim novinama dana 02. listopada 2020. godine, a stupio je na snagu 
10. listopada 2020. godine. Navedenim Izmjenama i dopunama, jasnije se određuje 
postojanje mogućnosti podugovaranja koje je propisano liberalnije od odredbi Zakona na 
način da uvjeti za podugovaranje više nisu zakonski propisani već su prepušteni slobodnim 
tržišnim uvjetima. Slijedom navedenog, izmijenile su se odredbe članka 68. i članka 69. 
Zakona koje se odnose na podugovor i potkoncesiju.  

 
Izmjene i dopune imaju utjecaj na prava budućeg koncesionara koja se definiraju 

nacrtom ugovora, a koji je odobren Odlukom. 
U prijelaznim i završnim odredbama Izmjena i dopuna, određeno je kako će se 

postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu navedenih Izmjena i 
dopuna, dovršiti prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.  

Sukladno članku 30. stavku 2. Zakona, postupak davanja koncesije započinje danom 
objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije. 

Kako od dana donošenja Odluke do dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna nije 
započeo postupak davanja koncesije, slijedom svega navedenog, ovim materijalom predlaže 
se donošenje odluke o stavljanju Odluke van snage.   

 
Prijedlog odluke nalazi se u privitku ovog materijala. 
 
Nastavno se daje obrazloženje po člancima Prijedloga odluke. 
 
Obrazloženje uz članak 1. Prijedloga odluke 
Člankom se određuje stavljanje van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora o 

koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/20).  

 
Obrazloženje uz članak 2. Prijedloga odluke 
Člankom se određuje stupanje na snagu i način objave Odluke o stavljanju van snage 

Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 13/20). 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 
11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici____________ 
2020. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji  
na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane  

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju nacrta ugovora o 
koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/20).  

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim 

novinama Grada Rijeke“. 
 
 
 


