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O   b   r   a   z   l   o   ž   e   n   j   e

Ovaj Odjel je izdao suglasnosti KLASA: 350-02/11-01/76 od 08. 11. 2011. godine,  a Odjela 
gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje rješenje  KLASA: UP/I-
350-05/13-06/74 od 29. listopada 2013. godine za formiranje građevne čestice postojeće 
stambene građevine na adresi Ante Mandića 25. Suglasnost izdana 2011. godine potvrđena je 
2017. godine (KLASA: 350-02/17-01/52 od 23. veljače 2017. godine). 

Predmet izdavanja rješenja o izvedenom stanju za stambenu zgradu i pomoćne zgrade u 
njezinoj građevnoj čestici kod Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i građenje vodi se pod KLASOM: UP/I-361-03/13-03/2298 i još je u tijeku.  

Prema prijedlogu parcelacijskog elaborata građevnu česticu obuhvaćaju zemljišno-knjižne 
nekretnine u k.o. Zamet: 

- k.č.br. 760/124 – pašnjak od 212 m2 – vlasnik Grad Rijeka 
- k.č.br. 760/13 – kuća i dvorište od 628 m2– vlasnici Josip i Damir Nemet, svaki u 1/2 

dijela. 
Građevna čestica je istovjetna stvarnom stanju na terenu, odnosno katastarskoj čestici 

k.č.br. 634/3 – kuća, garaža, gospodarska zgrada i dvorište od 840 m2, upisani posjednik Ivan 
Nemet (predak Josipa i Damira Nemet) te su vlasnici kuće ispunili uvjet da se cijena zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke utvrdi u skladu sa točkom IIa. Cjenika građevinskog zemljišta ("Službene 
novine Primorsko – goranske županije" broj 18/10 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 
3/15), koja za zemljište u 2. zoni, stambene namjene (1-3 stana) iznosi 325 kn/m2.

Cijena za 212 m2 u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 68.900,00 kn. 

Tijekom rada po predmetu stranke su predložile da se k.č.br. 760/124 zamijeni za njihovo 
zemljište označeno kao k.č.br. 832/9 od 23 m2 i k.č.br. 832/5 od 114 m2 (ukupno 134 m2) i da se 
kao vrijednost zemljišta utvrdi iznos od 68.978,00 kn (identičan vrijednosti zemljišta u vlasništvu 
Grada Rijeke u građevnoj čestici njihove zgrade). Predložili su i da im Grad Rijeka nadoknadi iznos 
poreza na promet nekretnina koji će biti obvezni platiti za stjecanje k.č.br. 760/124. 

Ponuđeno zemljište nalazi se u 2. zoni građevinskog zemljišta. 
Prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke ("Službene novine 

Primorsko – goranske županije" broj 7/07 i 14/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14 i 3/17) 
k.č.br. 832/9 predstavlja dio građevne čestice sabirne ulice SU XII, a k.č.br. 832/5 se nalazi u zoni 
gospodarske namjene – poslovne, pretežito trgovačke (K2-2). 

Prema Cjeniku vrijednost k.č.br. 832/9 u građevnoj čestici ulice iznosi 440,00 kn/m2, što za 
23 m2 iznosi 10.120,00 kn. U odnosu na k.č.br. 832/5, iako je ista smještena u zoni K2-2, s 
obzirom na postojeću namjenu šire lokacije nije realno očekivati poslovno trgovačku gradnju 
velikog formata već popunjavanje tog dijela zone stambenim građevinama ( s 1-3 stana odosno  4-
8 stanova) te se iz tog razloga procijenjuje cijena zemljišta, izračunata kao prosječna cijena takve 
gategorije namjene po Cjeniku građevinskog zemljišta, u iznosu od 742,50 kn/m2 odnosno za 114 
m2 ukupno 82.593,00 kn.  Sveukupna vrijednost ponuđenog zemljišta iznosi 92.713,00 kn.

S obzirom na razliku u vrijednosti zemljišta prijedlog stranaka za zamjenu zemljišta i 
nadoknadu plaćenog poreza na promet nekretnina je prihvatljiv.  

Člankom 13. 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 raspolaže temeljem javnog natječaja pa predlažemo da se u 
skladu sa odredbom članka 13. stavak 2. donese odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za 
zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada, pod slijedećim uvjetima:

I PREDMET ZAMJENE I CIJENA  ZEMLJIŠTA: 
- Zona i namjena zemljišta:  2, stambena obiteljska (1- 3  stana) 
- k.o. Zamet, k.č.br. 760/124 od 212 m2 
- Početna cijena m2 zemljišta: 325,00 kn/m2 
- Početna cijena za 212 m2 = 68.900,00 kn
U cijenu  zemljišta nije uračunat porez na promet nekretnina i plaća ga kupac. 

          II OPĆI UVJETI NATJEČAJA: 
- Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i mogu 

dokazati pravni interes za otkup zemljišta koje je predmet natječaja. Pravo učešća imaju i  domaće 
pravne osobe - uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke. 



- Pismene ponude se predaju na Naslov: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3 - prizemlje, šalter broj 1, s napomenom 
“Ponuda na natječaj - ne otvarati – zemljište br. ............”. Ponude se predaju do roka navedenog u 
tekstu natječaja. Nepravovremeno podnesene ponude neće se razmatrati.

III POSEBNI UVJETI NATJEČAJA ZA ZAMJENU : 
- Dokaz o suvlasništvu nekretnine k.o. Zamet označene kao k.č.br. 760/13, 832/9, 832/5, 

(izvadak iz zemljišne knjige)
-Ponuda da se izvrši zamjena zemljišta koje je predmet natječaja za k.č.br. 832/9 i 832/5, 

k.o. Zamet
- Nakon što stjecatelji k.č.br. 760/124 plate porez na promet nekretnina dokaz o plaćanju 

poreza trebaju dostaviti Gradu Rijeci, koji će im, u roku od 15 dana od dostavljenog dokaza, 
nadoknaditi plaćeni iznos.

IV MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
- Ugovor o zamjeni će se sklopiti s osobama koje uz uvjet prihvaćanja početne cijene 

zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke zadovoljavaju opće i posebne uvjete natječaja.
- Preuzimanje obveze kupaca da će eventualno prelaganje instalacija koje se na zemljištu 

mogu nalaziti izvršiti o svom trošku, bez prava da od Grada traži naknadu navedenih troškova. 
Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja ponude ponuditelja za koje se utvrdi da 

ponuditelji osobno ili pravna osoba čiji su/je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene obveze 
prema Gradu Rijeci ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim ugovorima. 

V PONUDA TREBA OBVEZNO SADRŽAVATI: 
- Pismenu ponudu, 
- Za fizičke osobe – presliku osobne iskaznice ili putovnice, OIB,  
- Za pravne osobe – presliku rješenja o registraciji, OIB,
- Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i potpisanu natječajnu dokumentaciju 
- Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja. 

                                           
         
          ZAKLJUČAK O UKNJIŽENJU PROMJENE NAZIVA, POVRŠINE I  VRIJEDNOSTI ZA 
ZEMLJIŠNU ČESTICU U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

          Zemljišna čestica 760/115 u k.o. Zamet upisana je po prijedlogu parcelacijskog elaborata u 
imovinu Grada Rijeke pod ID-em 519921. Naknadno je navedena zemljišna čestica novim 
prijedlogom parcelacijskog elaborata promijenila svoju oznaku, površinu, a sukladno tome došlo je i 
do promjene u njenoj vrijednosti. Ovim prijedlogom Zaključka o promjeni površine i nabavne 
vrijednosti obrađena je čestica koja je upisana u imovinu i za koju je potrebno temeljem parcelacije 
provesti promjenu naziva i povećanje površine te smanjenje vrijednosti sve prikazano u Tablici 1. i 2. 
prijedloga ovog Zaključka.

          

        Slijedom iznesenog predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke da 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 promjene vrijednosti za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju 
vlasništva zemljišta Grada Rijeke za česticu navedenu u Tablici 1. i 2. temeljem parcelacije 
zemljišta. 

  Tablica 1

Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke za koje je u evidenciji vlasništva zemljišta izvršena 
promjena naziva, površine i nabavne vrijednosti (povećanje)

R.br. ident.br.

stara 
oznaka

k.č.

nova 
oznaka 
k.č. z.k.ul. k.o. status

udio 
k.č.

iznos 
povećanja 
površine 

(m2)

iznos 
povećanja 
nabavne 

vrijednosti 
(kn)

1. 519921 760/115 760/124 5917 ZAMET 1 1/1 2,00 0,00



  Tablica 2

Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke za koje je u evidenciji vlasništva zemljišta izvršena 
promjena naziva, površine i nabavne vrijednosti (smanjenje)

R.br. ident.br.

stara 
oznaka

k.č.

nova 
oznaka 
k.č. z.k.ul. k.o. status

udio 
k.č.

iznos 
smanjenja 
površine 

(m2)

iznos 
smanjenja 
nabavne 

vrijednosti 
(kn)

1. 519921 760/115 760/124 5917 ZAMET 1 1/1 0,00 68.650,00

2.  Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da 
dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za uknjiženje promjene vrijednosti za česticu 
prema Tablici 1. i 2., točke 1. prijedloga ovog Zaključka.

3.  Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedene čestice u glavnu  
knjigu imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 2. prijedloga ovog Zaključka.

II    O    D    L    U    K    U

          1.Raspisuje se javni natječaj za zamjenu građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u 
k.o. Zamet označenog kao k.č.br. 760/124 od 212 m2, radi formiranja građevne čestice postojeće 
obiteljske stambene građevine.   
             Početna cijena m2 zemljišta iznosi 325,00 kn/m2, što za 212 m2 iznosi 68.900,00 kn. U 
cijenu zemljišta nije uračunat porez na promet nekretnina. 

Nudi se sklapanje ugovora o zamjeni zemljišta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem  u vlasništvu 

Grada Rijeke da javni natječaj iz točke 1. ove Odluke provede sukladno članku 16. i 17. Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke. 



Izvod iz karte šireg područja

Kopija katastarskog plana 

Kopija gruntovnog plana 

        

        Građevna čestica

         Vlasništvo Grada Rijeke
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