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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/54-78
URBROJ: 2170/01-15-00-21-38
Rijeka, 19. 4. 2021.

Gradonačelnik je 19. travnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. U Zaključku Gradonačelnika od 01. ožujka 2021. godine (KLASA:023-01/21-04/17-75, 
URBROJ:2170/01-15-00-21-20) mijenja se točka 2. u odnosu na datum primopredaje prostora na 
način da sada glasi: 

„2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da sa TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. iz Rijeke, Školjić 1, 
sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora, na rok od 10 godina, počevši od 21. travnja 2021. 
godine, bez provođenja javnog natječaja, uz ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 0,58 €/m2 
uvećano za pripadajući PDV, sve sukladno čl. 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i 13/19) budući se radi o trgovačkom društvu čiji je osnivač Grad 
Rijeka.“

2. Sve ostale točke zaključka iz točke 1. ostaju neizmijenjene.  

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović,
Marine Superine
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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 gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/21-02/73
URBROJ: 2170/01-17-40-21-1
Rijeka, 16.4.2021.god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka o ispravku zaključka Gradonačelnika 
                   KLASA:023-01/21-04/17-75, URBROJ:2170/01-15-00-21-20 od 

01. ožujka 2021. godine

- Poslovni prostor Milutina Barača 19/I
- TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

MATERIJAL IZRADILA:
Marina Superina 

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#



O  b  r a  z  l o ž e n j e

Točkom 2. zaključka Gradonačelnika od 01. ožujka 2021. godine, KLASA:023-01/21-
04/17-75, URBROJ:2170/01-15-00-21-20, zadužen je Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene da 
sa TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. iz Rijeke, Školjić 15, sklopi Ugovor o zakupu 
poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 19/I, pov. 974 m2 na rok od 10 godina, 
počevši od 15. ožujka 2021. godine bez provođenja javnog natječaja, uz ugovoreni iznos 
mjesečne zakupnine od 0,58 /m2 uvećano za pripadajući PDV, sve sukladno čl. 5. Odluke 
o zakupu poslovnog prostora, budući se radi o trgovačkom društvu čiji je osnivač Grad 
Rijeka. 

Obzirom na činjenicu da je Grad Rijeka došao u posjed cjelokupnog poslovnog prostora 
nakon 15. ožujka 2021. godine, odnosno počekom travnja 2021. godine, valjalo bi  izvršiti 
ispravak datuma utvrđene primopredaje prostora na način da se riječ „15. ožujka 2021. 
godine“ zamijeni riječju „21. travnja 2021. godine“.

Slijedom navedenog potrebno je izmijeniti riječi u  točki 2. uvodno označenog zaključka od 
01. ožujka 2021. godine u odnosu na datum primopredaje prostora stoga se predlaže 
donošenje slijedećeg: 

Z A K L J U Č K A

Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 24/09,11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 –
pročišćeni tekst):

1.U Zaključku Gradonačelnika od 01. ožujka 2021. godine, KLASA:023-01/21-04/17-75, 
URBROJ:2170/01-15-00-21-20, mijenja se točka 2.  u odnosu na datum primopredaje 
prostora na način da sada glasi: 

„2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene da sa TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. iz Rijeke, Školjić 
1, sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora, na rok od 10 godina, počevši od 21. travnja 
2021. godine, bez provođenja javnog natječaja, uz ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 
0,58 €/m2 uvećano za pripadajući PDV, sve sukladno čl. 5. Odluke o zakupu poslovnog 
prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18 i 13/19) budući se radi o trgovačkom 
društvu čiji je osnivač Grad Rijeka.“

2. Sve ostale točke zaključka iz točke 1. ostaju neizmijenjene.  
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