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

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/57-2 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-47 
Rijeka, 6. 7. 2017. 
 

Gradonačelnik je 6. srpnja 2017. godine donio sljedeći  

I 
z a k l j u č a k 

 
 1. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje  zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva 
zemljišta Grada Rijeke za čestice navedene u Tablici 1. temeljem utvrđenog vlasništva na 
predmetnoj nekretnini u postupku nove izmjere za k.o. Sušak.  
Tablica 1  
Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unijeto u evidenciju vlasništva zemljišta  

R.br. ident.br. k.č. 

 
 

k.o. zona 
površina 
k.č. m2 

udio 
k.č. 

površina 
udjela k.č. 

m2 

nabavna 
vrijednost u 

kn 
1 520313 1457/1 K.O.SUŠAK 2 6,00 1/1 6,00 3.930,00
2 520314 6995/5 K.O.SUŠAK 2 83,00 1/1 83,00 54.365,00

 
II 
 

 Na temelju članka 15. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/98 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je, 6. srpnja 2017. godine, donio sljedeću 

O D L U K U 
 
 1. Grad Rijeka prodati će Stjepanu Barbariću iz Rijeke, Put Bože Felkera 40, zemljište u 
k.o. Sušak (n.i.) ukupne površine 89 m2 i to: k.č. br. 6995/5  pov. 83 m2 i k.č. br. 1457/1 površine 6 
m2. 
 Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 655,00 kn/m2. 
 Ukupna kupoprodajna cijena za 89 m2 iznosi 58.295,00 kn 
 Porez na promet nekretnina nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac. 
 Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu nudi se mogućnost obročne otplate 
kupoprodajne cijene uz najduži rok za isplatu od 60 mjeseci (5 godina). 
 2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove odluke. 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,  
ekologiju i gospodarenje zemljištem, 



n/r dr.sc. Srđana Škunce, Gabrijele Kiš Jerčinović, 
Sare Antonić, Tanje Radinković 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača 
4. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan 
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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 razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-07/17-08/134
URBROJ: 2170/01-01-20- 17-1
Rijeka, 27. lipnja 2017. godine

MATERIJAL 
GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Sušak (n.i.), bez 
provođenja javnog natječaja - k.č.br. 6995/5 i k.č. br. 1457/1

Izradile:

Sara Antonić, dipl.iur.

Radinković Tanja, geod.

Ravnateljica:                           

Gabrijela Kiš Jerčinović d.i.a.  

                                                                                                         Pročelnik:

                                                                                        Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

#potpis#



I. UKNJIŽENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE
Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), Statutu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
24/09, 11/10 i 5/13) i Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke od 15.02.2017. 
(KLASA: 023-01/17-04/9-90, URBROJ: 2170/01-15-00-17-29), Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem unio je u evidenciju vlasništva zemljišta podatke o 
česticama zemljišta za koju je provedena uknjižba u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u 
Rijeci na temelju utvrđivanja prava vlasništva u postupku nove izmjere za k.č. br. 1457/1 i k.č. br. 
6995/5 k.o. Sušak kako je navedeno u Tablici 1. prijedloga Zaključka.

II. OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRODAJI ZEMLJIŠTA BEZ PROVOĐENJA JAVNOG 
NATJEČAJA

Sukladno Detaljnom planu uređenja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu 
(u daljnjem tekstu DPU), formirana je građevna čestica planske oznake S-13 postojeće građevine 
na adresi Put Bože Felkera 40. Predmetnu građevnu česticu čine čestice u k.o. Sušak (n.i.) koje 
prema prijedlogu parcelacije nose oznaku:

- K.č. br. 1458 pov. 613 m2 u vlasništvu Barbarić Stjepana iz Rijeke, Put Bože Felkera 40 i
- K.č. br. 1457/1 pov. 6 m 2 i k.č. br. 6995/5 pov. 83 m 2, obje u vlasništvu Grada Rijeke. 

Navedene čestice u vlasništvu Grada Rijeke (k.č. br. 1457/1 i k.č. br. 6995/5) nastale su od k.č. br. 
1457 i od k.č. br. 6995/3, za koje je u postupku nove izmjere utvrđeno vlasništvo Grada Rijeke. 
Također u postupku nove izmjere utvrđeno je i vlasništvo Barbarić Stjepana na k.č. br. 1458.

U svrhu forniranja građevne čestice sukladno DPU-u Barbarić Stjepan zainteresiran je za kupnju 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, ukupne površine 89 m2. Predmetno zemljište (k.č. br. 6995/3 i 
k.č. br. 1457/1) nalazi se u II. zoni građevinskog zemljišta čija cijena sukladno Cjeniku 
građevinskog zemljišta ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/2010 i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 3/15) iznosi 655,00 kn/m2.
Barbarić Stjepan stupiti će u posjed predmetnog zemljišta nakon uplate kupoprodajne cijene, a kao 
vlasnik na predmetnim česticama upisati će se nakon uplate kupoprodajne cijene i provedbe 
elaborata parcelacije u zemljišnim knjigama.

Slijedom navedenog, predlaže se da se u skladu s odredbom članka 15. stavak 2. točka 1b. 
Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 48/09, 
14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) i u skladu s Cjenikom građevinskog zemljišta 
("Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 18/10 i "Službene novine Grada Rijeke" 
broj 4/14 i 3/15) donese odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke bez provođenja 
javnog natječaja pod slijedećim uvjetima:

  PREDMET PRODAJE I CIJENA: 
- Zona i namjena zemljišta: 2, stambena namjena
- predmet prodaje: 6995/5 pov. 83 m2 i k.č. br. 1457/1 pov. 6 m2, obje k.o. Sušak (n.i.) 
- ukupna površina zemljišta koje je predmet prodaje: 89 m2
- Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 655,00 kn  
- Ukupna kupoprodajna cijena za 89 m2 zemljišta: 58.295,00 kn

Slijedom navedenoga, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeće:



I.

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K

1.     Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje  
zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva zemljišta Grada 
Rijeke za čestice navedene u Tablici 1. temeljem utvrđenog vlasništva na predmetnoj nekretnini u 
postupku nove izmjere za k.o. Sušak.

   Tablica 1 
   Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unešeno u evidenciju vlasništva zemljišta 

R.br. ident.br. k.č. k.o. zona
površina 
k.č. m2

udio 
k.č.

površina 
udjela k.č. 

m2

nabavna 
vrijednost u 

kn
1 520313 1457/1 K.O.SUŠAK 2 6,00 1/1 6,00 3.930,00
2 520314 6995/5 K.O.SUŠAK 2 83,00 1/1 83,00 54.365,00

        II.
O D L U K U

1. Grad Rijeka prodati će Barbarić Stjepanu iz Rijeke, Put Bože Felkera 40, zemljište u k.o. Sušak 
(n.i.) ukupne površine 89 m2 i to: k.č. br. 6995/5  pov. 83 m2 i k.č. br. 1457/1 pov. 6 m2.
Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 655,00 kn/m2.
Ukupna kupoprodajna cijena za 89 m2 iznosi 58.295,00 kn
Porez na promet nekretnina nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac.
Sukadno Odluci o građevinskom zemljištu nudi se mogućnost obročne otplate kupoprodajne cijene 
uz najduži rok za isplatu od 60 mjeseci (5 godina).
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 
provedbu ove Odluke.



k.o. Sušak (n.i.)

građevna čestica (S-13)

zemljište u vlasništvu Grada Rijeke – predmet prodaje – k.č. br. 6995/5 i k.č. br. 1457/1

Izvadak iz DPU dijela Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

građevna čestica (S-13)
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