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O B R A Z L O Ž E NJ E

          Turčić Rezika i Matošević Sanda iz Rijeke, Ivana Žorža 60, podnijele su prijedlog za 
osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Drenova, označenom 
kao k.č.br. 1371/3, u svrhu kolno-pješačkog pristupa od ulice Ivana Žorža do stambene zgrade na 
lokaciji Ivana Žorža 60. U imovini Grada Rijeke k.č.br. 1371/3 je upisana na ID 501830.
          Lokaciju Ivana Žorža 60 predstavljaju k.č.br. 1370/4 (vlasnice  Turčić Rezika i Matošević 
Sanda) i k.č.br. 1370/2 (etažno vlasništvo Turčić Rezike, Matošević Sande i Derenčinović Zdenke). 
U zgradi se nalaze 4 stana (vlasnice stana br 1, 2 i 3 i konobe su Turčić Rezika i Matošević Sanda, 
vlasnica stana broj 4 je Derenčinović Zdenka). 

           Radom po predmetu utvrđeno je da se pristup od postojeće prometnice Ivana Žorža do 
lokacije Ivana Žorža 60 može ostvariti jedino preko k.č.br. 1371/3, da se dio te k.č. u naravi koristi 
za tu namjenu (dijelom preko asfaltiranog, dijelom preko neasfaltiranog dijela iste) te je osnovano 
da se prihvati prijedlog da se na dijelu k.č.br. 1371/3 ( u površini od 113 m2) osnuje pravo služnosti 
puta od postojeće nerazvrstane ceste do zgrade na navedenoj adresi i o tome sklopi odgovarajući 
ugovor. U protivnom bi se osnivanje prava služnosti/nužnog prolaza moralo rješavati u sudskom 
postupku, za koji je izvjesno da bi bio riješen u korist vlasnika k.č.br. 1370/2.  
          Također je potrebno napomenuti da je k.č.br. 1371/3 bila 1983. godine radi izgradnje ceste 
ekspropirana u korist tadašnjeg Zavoda za komunalnu djelatnost i da su prije nekoliko godina 
nasljednici prijašnjih vlasnika kod Općinskog suda u Rijeci protiv Grada Rijeke pokrenuli sudski 
postupak radi stjecanja prava vlasništva na k.č.br. 1371/3. Presudom Općinskog suda njihova ja 
zahtjev odbijen, tu je presudu potvrdio Županijiski sud u Rijeci, a protiv njegove odluke tužitelji su 
pred Vrhovnim sudom RH pokrenuli postupak izvanredne revizije koji je u tijeku. Ukoliko Vrhovni 
sud RH, prije nego se sklopi ugovor o osnivanju prav služnosti i isti upiše u zemljišnu knjigu, riješi 
da su tužitelji stekli pravo vlasništva k.č.br. 1371/3, Grad Rijeka će ovlaštenicima prava služnosti 
vratiti naknadu za osnovanu služnost, a sklopljeni ugovor će se raskinuti.

          Odlukom o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 
48/09 i 14/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) određeno je da Grad Rijeka na zemljištu 
u svom vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji
ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz pravo Grada da ukine osnovanu služnost kada 
služnost izgubi svoju razumnu svrhu, kao i da zemljištem u svom vlasništvu Grad Rijeka raspolaže 
temeljem javnog natječaja.

          Visina naknada za osnovanu služnost utvrđena je Cjenikom građevinskog zemljišta 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/10, "Službene novine" Grada Rijeke broj  
13/14 i 3/15) i za zemljište koje se nalazi u 3. zoni građevinskog zemljišta iznosu 30,00 kn/m2 
zauzete površine zemljišta, jednokratno
         Slijedom navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke u skladu sa odredbom 
članka 13. stavak 1. točka 6., a u svezi s člankom 25. Odluke o građevinskom zemljištu donese 
odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na zemljištu u 
vlasništvu Grada Rijeke pod slijedećim uvjetima: 

          I PREDMET SLUŽNOSTI  I  NAKNADA ZA OSNOVANU SLUŽNOST 
         - osnivanje prava služnosti puta na dijelu k.č.br. 1371/3 u zauzetoj površni od 113 m2
          - početna naknada za osnovanu služnost iznosi 30,00 kn/m2 zauzete površine zemljišta, što 
za 113 m2 iznosi 3.390,00 kn, jednokratno
         . Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti kolno – pješačkog puta.
          II OPĆI  UVJETI NATJEČAJA
         Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i mogu dokazati 
pravni interes za služnost zemljišta koje je predmet natječaja i domaće pravne osobe uz priloženo 
rješenje o registraciji tvrtke. Pravo učešća u natječaju imaju i strane fizičke i pravne osobe uz   
uvjete utvrđene Zakonom.
          Ponude se predaju u pisanom obliku na naslov: 

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Rijeka, Titov trg 3, prizemlje                                                                                              

s napomenom : "Ponuda na natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu – ne otvarati"
          Na omotnici treba obavezno napisati redni broj zemljišta iz objavljenog natječaja, na koje se 
ponuda odnosi. 



          Ponude se predaju na šalter broj 1 u šalter-Sali Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemno do roka 
navedenog u tekstu natječaja. 
          Nepravovremeno podnesene ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati.
          III POSEBNI UVJETI NATJEČAJA    
         1.  Dokaz o vlasništvu k.č.br. 1370/2, k.o. Drenova  
         2.  Ovlaštenici služnosti sklapanjem ugovora preuzimaju obvezu da na zemljištu na kojem se 
osniva služnost mogu vršiti minimalni radovi na parteru, za koje nije potrebno ishoditi akt za 
građenje, bez formiranja zasebne građevne čestice koja će se koristiti za vršenje služnosti.      
         3.  Ovlaštenici služnosti sklapanjem ugovora preuzimaju obvezu da zemljište na kojem se 
osniva služnost  ne smiju ograditi na bilo koji način.               
          4. Ovlaštenici služnosti se obvezuju putem ovlaštene osobe izvršiti iskolčenje zemljišta na 
kojem se osniva pravo služnosti i Gradu Rijeci predati skicu iskolčenja. Točke iskolčene na terenu 
preuzeti će se uz prisustvo predstavnika Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarnje zemljište, predstavnika ovlaštenika služnosti i ovlaštene osobe 
koja je iskolčenje izvršila, o čemu će se sačiniti zapisnik. 
         5. Upis prava osnovane služnosti upisati će se u zemljišne knjige nakon plaćanja naknade za 
osnovanu služnost i izvršenja obveza iz točke III.3.         
          6. K.č.br. 1371/3 bila je predmet sudskog postupka radi stjecanja prava vlasništva koji su 
protiv Grada Rijeke pokrenuli Gianni Mihić i Bruna Fonović (tužitelji), čija je tužba odbijena 
presudom Općinskog suda u Rijeci  i Županijskog suda u Rijeci, te je kod Vrhovnog suda RH u 
tijeku postupak izvanredne revizije. 
          Ukoliko Vrhovni sud, prije nego se sklopi ugovor o osnivanju prava služnosti i isti upiše u 
zemljišnu knjigu, riješi da su tužitelji stekli pravo vlasništva k.č.br. 1371/3, Grad Rijeka će 
ovlaštenicima prava služnosti vratiti naknadu za osnovanu služnost, a sklopljeni ugovor će se 
raskinuti.
          IV MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
          Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuda ponuditelja koji prihvaća početnu naknadu za 
osnivanje prava služnosti, zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne uvjete natječaja.
          Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude opdnosno nesklapanja 
ugovora ukoliko se utvrdi da ponuditelj osobno ili pravna osoba kojoj je ponuditelj osnivač ili član 
uprave  ima nepodmirenih obveza prema Gradu Rijeci te ukoliko ne ispunjava ili neuredno 
ispunjava obveze preuzete sklopljenim važećim ugovorima. 
          Nakon donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti ugovor o osnivanju prava služnosti.
          V SADRŽAJ PONUDE 
          Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora obavezno sadržavati:
          - Pisanu ponudu snavedenim imenom, OIB-om i adresom natjecatelja odnosno nazivom, 
OIB-om i adresom  sjedišta tvrtke i s ponuđenim iznosom cijene u kunama  po m2 zemljišta i 
ukupnom ponuđenom  cijenom
          - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
          Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
          - Potpisane OVE uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za osnivanje prava služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke
          - Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja. 

          Sukladno navedenom predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeću

      O  D  L  U  K  U

          1.Raspisuju se javni natječaj za osnivanje prava služnosti kolno – pješačkog puta na 
zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke, u k.o. Drenova, označenom kao k.č.br. 1371/3 u zauzetoj 
površini od 113 m2. 
         Početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 30,00 kn/m2 zauzete površine 
zemljišta, jednokratno, što za površinu od 113 m2 iznosi 3.390,00 kn. 
          Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti kolno – pješačkog puta. 



          2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem  u vlasništvu 
Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove Odluke provede  sukladno Odluci o građevinskom zemljištu 
i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.
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