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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/44-77
URBROJ: 2170/01-15-00-21-52
Rijeka, 6. 4. 2021.

Gradonačelnik je 6. travnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Sukladno članku 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog 
prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 8/14) odobrava se korištenje poslovnog prostora u trajanju dužem od četiri sata 
mjesečno korisniku kako slijedi: 

R.br. KORISNIK NAMJENA
DOSTAVLJENO 
MIŠLJENJE/NA 

PRIJEDLOG

MJESNI ODBOR I 
LOKACIJA

1.

UDRUGA VINARA, 

VINOGRADARA I 

VOĆARA SRDOČI, Jurja 

Dobrile 8, Rijeka

sastanci i aktivnosti 

Udruge 

Odjel gradske uprave 

za poduzetništvo, 

Odjel gradske uprave 

za kulturu

prema potrebi

2.
UDRUGA SMART KVART, 

Laginjina 38, Rijeka

sastanci i aktivnosti 

Udruge

VMO Kozala, Odjel za 

gradsku samoupravu i 

upravu

MO Kozala, 

Volčićev trg 2

3.

ZRINKO BARIČEVIĆ, Odjel 

za biotehnologiju, 

Sveučilište u Rijeci

sastanci i aktivnosti 

skupine volontera

VMO Kozala, Odjel 

gradske uprave za 

odgoj i školstvo

VMO Kozala, 

Volčićev trg 2

2. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da s korisnicima iz točke 1. ovog 
zaključka sklopi ugovore o korištenju poslovnog prostora bez naknade u trajanju dužem od četiri 
sata mjesečno, od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Vinka Randića,
Vesne Širole, Dragice Fadljević
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 za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/21-02/15
URBROJ: 2170/01-09-00-21-1

Rijeka, 31. 3. 2021.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- ovdje -

Predmet: Prijedlog zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektu mjesne 
samouprave u vlasništvu Grada Rijeke u trajanju dužem od četiri sata mjesečno

Izradili:
Vinko Randić
Vesna Širola
Dragica Fadljević

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Prijedloga zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne 

samouprave u vlasništvu Grada Rijeke u trajanju dužem od četiri sata mjesečno

Člankom 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 

8/14)  propisano je da Gradonačelnik iznimno na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 

može odobriti privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora bez naknade u trajanju 

dužem od četiri sata mjesečno udrugama i grupama građana čije su aktivnosti od neposrednog i 

osobitog interesa za promidžbu Grada.

U tom smislu Zaključkom Gradonačelnika od 11. siječnja 2021. za ukupno 62 korisnika 

odobreno je korištenje prostora bez naknade, na osnovu čega Odjel za gradsku samoupravu i 

upravu zaključuje ugovore o korištenju prostora do kraja tekuće godine.

U međuvremenu, ovaj Odjel predlaže da se od 1. travnja dodatno omogući korištenje 

prostora bez naknade i sljedećim korisnicima:

 UDRUGA VINARA, VINOGRADARA I VOĆARA SRDOČI, po potrebi u prostorima 

svih mjesnih odbora, uz pozitivno mišljenje odjela gradske uprave za kulturu i 

poduzetništvo – Udruga se bavi očuvanjem tradicija vezanih za vinogradarstvo i 

voćarstvo, u sklopu programa EPK 2020 kreirali su prvi riječki pjenušac, broje 80-ak 

članova

 UDRUGA SMART KVART, u prostoru MO Kozala, uz pozitivno mišljenje ovog 

odjela – Udruga se bavi unaprjeđenjem kvalitete života građana posebno kroz 

informiranje i savjetovanje građana iz područja komunalne problematike, uz 

naglasak na organiziranje akcija i poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u 

društvenim događanjima

 ZRINKO BARIČEVIĆ, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, prijedlog 

podupire Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,  u prostoru MO Kozala –

volonter se bavi promicanjem kulture društvenih igara i tzv. table top igranja, potiče 

kreativnost i izvannastavne edukacije za djecu i mlade, organizator je uspješnog 

KozalaCON-a. 

S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Sukladno članku 8. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 
poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14) odobrava se korištenje poslovnog 
prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno korisniku kako slijedi: 



R.br. KORISNIK NAMJENA
DOSTAVLJENO 
MIŠLJENJE/NA 

PRIJEDLOG

MJESNI ODBOR I 
LOKACIJA

1.

UDRUGA VINARA, 

VINOGRADARA I 

VOĆARA SRDOČI, Jurja 

Dobrile 8, Rijeka

sastanci i aktivnosti 

Udruge 

Odjel gradske uprave 

za poduzetništvo, 

Odjel gradske uprave 

za kulturu

prema potrebi

2.
UDRUGA SMART KVART, 

Laginjina 38, Rijeka

sastanci i aktivnosti 

Udruge

VMO Kozala, Odjel za 

gradsku samoupravu i 

upravu

MO Kozala, 

Volčićev trg 2

3.

ZRINKO BARIČEVIĆ, Odjel 

za biotehnologiju, 

Sveučilište u Rijeci

sastanci i aktivnosti 

skupine volontera

VMO Kozala, Odjel 

gradske uprave za 

odgoj i školstvo

VMO Kozala, 
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2. Zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu da s korisnicima iz točke 1. ovog 
zaključka sklopi ugovore o korištenju poslovnog prostora bez naknade u trajanju 
dužem od četiri sata mjesečno, od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine.
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