
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-158 
Rijeka, 6. 6. 2017. 
 
 

Gradonačelnik je 6. lipnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
A) Raspisuje se Javni natječaj za prodaju stana kojeg koristi hrvatski ratni vojni invalid, kako 
slijedi: 
 Predmet prodaje: 
Stan broj 1 u ½ idealnog dijela u Rijeci, Pulska 24, ukupne površine 175,62 m², s pripadajućim 
dijelom zemljišta koje se nalazi ispod gabarita zgrade. 
Stan se nalazi u prizemlju i na prvom katu stambene zgrade koja je izgrađena na k.č. 181/3 ZGR, 
k.o. Zamet i upisana u z.k.ul. br. 3299 iste k.o. 
 Ukupna početna prodajna cijena ½ idealnog dijela stana iznosi  232.189,67 kn. 
           Uvjeti natječaja: 
I. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaj po Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke 
hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili 
zatočenog hrvatskog branitelja mora sadržavati: 
- rješenje nadležnog tijela o statusu HRVI sa utvrđenim stupnjem invaliditeta (trajno – privremeno) 
- presliku domovnicu ili osobne iskaznice 
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu za ponuditelja i članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 30 
dana od dana podnošenja ponude) 
- potvrdu o uredno podmirenim troškovima u svezi korištenja stana za koji se podnosi ponuda za 
kupnju, zaključno s mjesecom u kojem se ponuda predaje 
- potvrda Ministarstva obrane Republike Hrvatske da ponuditelj nije ostvario pravo na stambeno 
zbrinjavanje. 
II. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske 
uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za pravne i imovinske poslove, Titov trg 3, šalter 1, s  
naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA ZA STAN  red. br. _______________, adresa 
_____________________." 
Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, punomoćnik 
ponuditelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti izvornik ili pred javnim 
bilježnikom ovjerenu presliku specijalne punomoći. 
Krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se __________________ godine do _____ sati.  
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana _________________ godine u _____ sati na adresi 
Titov trg 3, prizemlje, sala za licitacije. 
III. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan roka 
utvrđenog u prethodnoj točki neće se prihvatiti. 
IV. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Rijeke odnosno 
Gradsko vijeće Grada Rijeke za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 
1.000.000,00 kn. 
V. Ugovor o kupoprodaji stana sklopiti će se najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
B) Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju idealnog dijela stana u 
vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu, u sastavu:  
1. Tamara Frankić, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i 
imovinske poslove    
2. Slavica Hrvaćanin, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima stambene namjene 



3. Dražen Jukić, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske 
poslove 
C) Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju da provede Javni natječaj 
sukladno odredbama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim 
invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog 
branitelja. 
D) Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju da predloži Gradonačelniku 
Grada Rijeke najpovoljnijeg ponuditelja za stan o kojem će donijeti odluku. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina, Ermine Brdar, Dražena Jukića 
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PREDMET: Prijedlog Zaključka za raspisivanje javnog natječaja za prodaju idealnog 

dijela stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu, 
sukladno odredbama Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 
 Zahtjevom za kupnju ½ idealnog dijela stana Gradu Rijeci obratio se gospodin Elvis 
Bobanović, hrvatski ratni vojni invalid sa 40% oštećenja organizma iz Domovinskog rata.  
Predmetni stan nalazi se u Rijeci, na adresi Pulska 24, k.č. br. 181/3, zk. ul. br. 3299, k.o. 
Zamet, površine 175,62 m2 te je u suvlasništvu majke Elvisa Bobanovića, gospođe Dragice 
Bobanović i Grada Rijeke, svakog u ½ idealnog dijela. 
  
 Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim 
invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/09 i 46/12) propisano je da pravo 
na kupnju stana ima hrvatski ratni vojni invalid ako koristi stan na osnovu sklopljenog 
ugovora o najmu stana odnosno ako on ili član njegove obitelji nema stan, kuću ili kuću za 
odmor u privatnom vlasništvu na području Republike Hrvatske. 
  
 S obzirom da gospodin Elvis Bobanović nema sklopljen ugovor o najmu stana sa 
Gradom Rijeka, a također majka Elvisa Bobanovića, gospođa Dragica Bobanović u 
vlasništvu ima ½ predmetnog stana, proizlazi da isti ne ispunjava uvjete za kupnju stana po 
odredbama citirane Odluke. 
 Stoga je zatraženo mišljenje Ministarstva branitelja da se očituje na mogućnost 
odnosno pravo Elvisa Bobanovića na kupnju ½ idealnog dijela predmetnog stana u 
vlasništvu Grada Rijeke, površine 87,81 m², u smislu odredaba Zakona o pravima branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 
137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14) i Uredbe o stambenom zbrinjavanju 
članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz 
Domovinskog rata (NN 78/13). 
 Ministarstvo branitelja se po provedenom ispitnom postupku, pozivom na članak 36. 
stavak 4. citiranog Zakona i članak 35. stavak 1. Uredbe očitovalo da Elvis Bobanović 
ostvaruje pravo na kupnju predmetnog stana kao hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog 
rata sukladno odredbama Zakona i Uredbe. Citirane odredbe naime propisuju da pravo na 
stambeno zbrinjavanje, prednost pri stambenom zbrinjavanju te mogućnost kupnje stanova 
uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, 
imaju osobe utvrđene Zakonom ako nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na 
neodgovarajući način, odnosno ako 10 godina neprekidno prebivaju u obiteljskoj kući ili 
stanu u državnom vlasništvu ili vlasništvu jedinica lokalne samouprave.  

Nadalje, odredbama Uredbe  regulirani su uvjeti i kriteriji kupnje stana te je propisano 
da  Ministarstvo može pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave oko 
utvrđivanja izračuna cijene stana ili kuća. 
 Tako je nadležno Ministarstvo u konkretnom postupku utvrdilo da je riječ o dvočlanoj 
obitelji za koju je odgovarajući stan do 45 m² te je u skladu s tim izrađen izračun cijene za 45 
m² stana sukladno odredbama Uredbe u visini od 38.243,81 kn (jednokratnom uplatom), dok 
je za preostali dio (razliku kvadrata) od 42,81 m2 utvrđena tržišna vrijednost u iznosu od 
380.441,80 kn, što bi ukupno činilo iznos od 418.685,61 kn. 
 
  Grad Rijeka obavijestio je gospodina Bobanovića o izračunu cijene ½ idealnog dijela 
stana, uz zamolbu da se očituje da li je suglasan sa istim, međutim rečeni je izrazio 
nezadovoljstvo utvrđenom tržišnom cijenom od strane Ministarstva. 
 Predstavka gospodina Bobanovića proslijeđena je Ministarstvu branitelja koje se 
povratno očitovalo da nije u mogućnosti dostaviti drugačiji izračun budući da je isti utvrđen 
temeljem očitovanja Ministarstva financija, a sve sukladno podacima Porezne uprave koja 
vodi evidenciju tržišne vrijednosti nekretnina. No međutim, Ministarstvo je predložilo da 
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procjenu tržišne vrijednosti ½ idealnog dijela predmetne nekretnine utvrdi ovlašteni sudski 
procjenitelj o trošku gospodina Bobanovića te da se sukladno toj procjeni obračuna i cijena 
kvadrata koju je gospodin Bobanović dužan platiti po tržišnim uvjetima, odnosno za 42,81 m² 
stana. 
 
 Nakon što je gospodin Bobanović pristao na takav prijedlog Ministarstva, od strane 
sudskog procjenitelja je izrađena procjena vrijednosti ½ idealnog dijela stana te je istom 
utvrđena cijena od 609,27 €/m2, u protuvrijednosti 4.530,39 kn/m2, što za 42,81 m2 iznosi 
193.945,86 kn.  
 
 Tako je utvrđena ukupna cijena ½ idealnog dijela predmetnog stana u iznosu od  
232.189,67 kn (za 45 m² po povlaštenim uvjetima 38.243,81 kn + za 42,81 m² po tržišnoj 
cijeni 193.945,86 kn). Gospodin Bobanović izrazio je spremnost za kupnju ½ idealnog dijela 
stana u vlasništvu Grada Rijeke po naprijed utvrđenoj kupoprodajnoj cijeni.     

Nadalje, za istaknuti je da je spomenutom Uredbom propisan način izlaganja prodaji 
stanova korisnicima koji ostvaruju pravo na kupnju odnosno propisano je da je Ministarstvo 
branitelja dužno uputiti korisnicima stanova i kuća, koji imaju pravo na otkup stana ili 
kuće, ponudu za sklapanje ugovora o kupnji stana ili kuće u roku godine dana, 
računajući od dana sklapanja ugovora o najmu. 
 Kako je već naprijed navedeno, Elvis Bobanović nema status najmoprimca te se stoga 
predlaže dio stana u vlasništvu Grada Rijeke izložiti prodaji sukladno odredbi članka 391. 
stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), koji  propisuje 
da nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) tijela 
nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na 
osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije 
određeno.  
 
 
 
 Slijedom navedenog, predlaže se da Gradonačelnik: 
 
       Donese Zaključak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada 
Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu, sukladno odredbama Zakona o pravima branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova 
obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata te 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
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 Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13, „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), odredbe članka 
36. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 
92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), odredbe 
članka 35. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga 
ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz 
Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 78/13) i članka 391. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Gradonačelnik donosi 
sljedeći:  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
A) Predlaže se raspisivanje Javnog natječaja za prodaju stana kojeg koristi hrvatski 
ratni vojni invalid, kako slijedi: 
 
         Predmet prodaje: 
 
1.  Stan broj 1 u ½ idealnog dijela u Rijeci, Pulska 24, ukupne površine 175,62 m², s 
pripadajućim dijelom zemljišta koje se nalazi ispod gabarita zgrade. 
Stan se nalazi u prizemlju i na prvom katu stambene zgrade koja je izgrađena na k.č. 181/3 
ZGR, k.o. Zamet i upisana u z.k.ul. br. 3299 iste k.o. 
 
Ukupna početna prodajna cijena ½ idealnog dijela stana iznosi  232.189,67 kn. 
 
 
Uvjeti natječaja: 
 
I. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaj po Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada 
Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, 
nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja mora sadržavati: 
- rješenje nadležnog tijela o statusu HRVI sa utvrđenim stupnjem invaliditeta (trajno – 
privremeno) 
- presliku domovnicu ili osobne iskaznice 
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu za ponuditelja i članove obiteljskog domaćinstva (ne starije 
od 30 dana od dana podnošenja ponude) 
- potvrdu o uredno podmirenim troškovima u svezi korištenja stana za koji se podnosi 
ponuda za kupnju, zaključno s mjesecom u kojem se ponuda predaje 
- potvrda Ministarstva obrane Republike Hrvatske da ponuditelj nije ostvario pravo na 
stambeno zbrinjavanje. 
 
II. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu Grad Rijeka, Odjel 
gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za pravne i imovinske poslove, Titov 
trg 3, šalter 1, s  naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA ZA STAN  red. br. 
_______________, adresa _____________________." 
 
Ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, punomoćnik 
ponuditelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti izvornik ili pred 
javnim bilježnikom ovjerenu presliku specijalne punomoći. 
Krajnji rok za dostavu ponuda utvrđuje se __________________ godine do _____ sati.  
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana _________________ godine u _____ sati na 
adresi Titov trg 3, prizemlje, sala za licitacije. 
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III. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja, kao i ponude koje pristignu izvan 
roka utvrđenog u prethodnoj točki neće se prihvatiti. 
 
IV. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Rijeke odnosno 
Gradsko vijeće Grada Rijeke za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 
1.000.000,00 kn. 
 
V. Ugovor o kupoprodaji stana sklopiti će se najkasnije u roku od 30 dana od donošenja 
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
 
B)  Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju idealnog dijela stana 

u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskom ratnom vojnom invalidu, u sastavu:  
 
1. Tamara Frankić, Direkcija za pravne i imovinske poslove    
2. Slavica Hrvaćanin, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 
3. Dražen Jukić,  Direkcija za pravne i imovinske poslove 
 
 
C)   Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju da provede Javni 

natječaj sukladno odredbama Odluke. 
 
D)  Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju da predloži 

Gradonačelniku Grada Rijeke najpovoljnijeg ponuditelja za stan o kojem će donijeti 
odluku. 
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