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#potpis#



O   b   r   a   z   l   o   ž   e   n   j   e
          Ljubomir Stevović iz Rijeke, Mihaćeva Draga 1, obratio se ovom Odjelu radi rješavanja 
imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase, označenom kao 
k.č.br. 1596/31– gradilište od 7,2 čhv (odnosno 26 m2) na kojem je izgrađena jedinica garažnog 
niza uz ulicu Mihaćeva draga. U imovini Grada Rijeke navedena k.č. je upisana na ID 504828.

Radom po predmetu utvrđeno je slijedeće: 
-k.č.br. 1596/31 odgovara nekretnini koja je u katastarskom operatu za k.o. Stari grad 

označena kao k.č.br. 778/10 – garaža od 26 m2, upisani posjednik Grad Rijeka,  
-Kotar Rijeka, Narodni odbor Općine Stari grad, Odjel za komunalne poslove izdao je 

Ljubomiru Stevović rješenje o užoj lokaciji za izgradnju jedne garaže u garažnom nizu (KLASA: 
03/N-9573/2-1961 od 21. rujna 1961. godine). Rješenje je izdano uz uvjet da garaža bude 
izgrađena kao montažno – demontažni objekt i da se, u slučaju da to zatraži izdavatelj rješenja, 
poruši bez prava na naknadu štete,  

-Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje  je za 
izgrađenu garažu izdao uporabnu dozvolu KLASA. UP/I-361-05/16-30/51, URBROJ: 2170/01-13-
02-16-3 od 23. rujna 2016. godine, navodeći u istome da je prema uvjerenju Područnog ureda za 
katastar, Odjela za katastar nekretnina KLASA: 93508/16-02/353, URBROJ: 541-17-02/10-16-2 od 
18. ožujka 2016. godine garaža evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. godine 
(radi čega se smatra kao da je legalna),  

-obzirom da nije izgrađena montažno – demontažna nego čvrsta garaža (garažni niz) 
sagledana je urbanistička namjena lokacije na kojoj se ista nalazi te je ovaj Odjel izdao 
urbanističku suglasnost KLASA. 350-02/17-01/626, URBOJ: 2170/01-01-10-17-2 od 21. srpnja 
2017. godine o formiranju građevne čestice garaže na način da je u istu obuhvaćeno zemljište na 
kojem je garaža izgrađena (k.č.br. 1596/31), slijedom čega se zemljište na kojem je izgrađena 
garaža može prodati 

-Ljubomir Stevović je, sukladno rješenjima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i 
Hrvatskih voda,  obveznik plaćanja komunalne naknade i slivne vodne naknade za predmetnu 
garažu.

Odredbom 13. stavak 2. točka 1c. Odluke 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 zemljište u svom vlasništvu prodaje temeljem javnog natječaja, pa 
predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke donese odluku o raspisivanju i provođenju javnog 
natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, pod slijedećim uvjetima: 

         1. PREDMET PRODAJE  I KUPOPRODAJNA CIJENA
- K.č.br. 1596/31 - od 7,2 čhv (26 m2) 

          - Zona i namjena zemljišta: 2. (druga), garaža u nizu    
          - Početna kupoprodajna cijena po m2: 655,00  kn/m2 
          - Ukupna početna kupoprodajna cijena za 16 m2: 17.030,00 kn. 
U kupoprodajnu cijenu zemljišta nije uračunat porez na promet nekretnina i plaća ga kupac. 

2. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA
            2.1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i mogu 
dokazati pravni interes za otkup zemljišta koje je predmet natječaja i domaće pravne osobe uz 
priloženo rješenje o registraciji tvrtke. 

2.2. 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 kupnju zemljišta – ne otvarati" Na omotnici treba obavezno 
napisati redni broj zemljišta iz objavljenog natječaja, na koje se ponuda odnosi. 

3.3. 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.



3. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA
- Dokaz o vanknjižnom vlasništvu garaže izgrađene na k.č.br. 1596/31, k.o. Plase  (rješenje 

o užoj lokaciji za izgradnju garaže, uporabna dozvola za izgrađenu garažu) 
4. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

          Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji prihvaća početnu kupoprodajnu 
cijenu, zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne uvjete natječaja.
          Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja kupoprodajnog 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 provedbe natječaja i donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke s najpovoljnijim 
ponuditeljem će se sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina. 

5. SADRŽAJ PONUDE 
           Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora obavezno sadržavati:
           - Pisanu ponudu:s navedenim imenom, OIB-om i adresom natjecatelja odnosno nazivom, 
OIB-om i adresom sjedišta tvrtke te ponuđenim iznosom cijene u kunama  po m2 zemljišta i 
ukupnom ponuđenom cijenom
         - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - presliku osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
         - Za domaće pravne osobe - ovjerenu presliku rješenja o registraciji tvrtke i OIB
          - Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina 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.Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, u 
k.o. Plase,  označenog kao k.č.br. k.č.br. 1596/31 od 7,2 čhv (odnosno 26 m2), na kojem je 
izgrađena jedinica garažnog niza. 
          Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta iznosi 655,00 kn/m2 što za 26 m2 zemljišta 
iznosi ukupno 17.030,00 kn.
          Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
          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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