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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 

objavljenom 16. svibnja 2018. godine

Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, 
provela je temeljem Odluka Gradonačelnika od 9. travnja, 8. svibnja i 15. svibnja, natječaj za 
prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu, a koji je objavljen u dnevniku “Novi 
list” i na internet stranicama Grada Rijeke 16. svibnja 2018. godine.

Natječaj je proveden prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za predaju ponuda bio je do 21. 
svibnja 2018. godine  u 11.30 sati.  

Javno otvaranje ponuda Komisija je provela 21. svibnja 2018. godine u 12.00 sati, u 
prostorijama Grada, Titov trg 3. 

PREGLED LOKACIJA NA NATJEČAJU

PRODAJA ZEMLJIŠTA

1. LOKACIJA U K.O RIJEKA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 142/19, površine 96 m² i k.č. br. 142/20 površine 15 
m², k.o. Rijeka
– ukupna površina zemljišta: 111 m²
– zona i namjena: zona I, poslovna namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.190,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 132.090,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnine u k.o. Rijeka označene kao k.č.br. 20/2 i 20/3
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

1.1. PONUDE
Za navedenu lokaciju nije pristigla niti jedna ponuda.

1.2. PRIJEDLOG KOMISIJE
Za lokaciju broj 1, Komisija p r e d l a ž e da se natječaj ponovi.

2. LOKACIJA U K.O DRAGA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 550 upisana u z.k.ul. 101, k.o. Draga
– ukupna površina zemljišta: 133 m²
– zona i namjena: zona IV, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 430,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 57.190,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. br. 548 i k.č.br. 549, k.o. Draga
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

2.1. PONUDE
Pristigla je jedna pravodobna, potpuna i valjana ponuda.

Ponuditelj
površina 

m2

ponuđena 
kupoprodajna cijena 

kn/m2

ukupno
kn

IVAN DELUKA,
Rijeka,

Tomasići 17
133 430,00 57.190,00



2.2. PRIJEDLOG KOMISIJE
Za lokaciju broj 2, Komisija p r e d l a ž e da se kao ponuditelj za sklapanje ugovora o 

kupoprodaji zemljišta utvrdi: IVAN DELUKA, Rijeka, Tomasići 17, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 430,00 kn/m2, odnosno ukupno: 57.190,00 kn, sa sljedećim načinom plaćanja: u 
cijelosti u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI PUTA NA ZEMLJIŠTU

3. LOKACIJA U K.O SRDOČI
– osnivanje prava služnosti puta na k.č.449/26, upisana u z.k.ul. 4214, k.o. Srdoči
– ukupna površina služnosti: 85 m²
– zona: zona III
– početna naknada za osnovanu služnost: 30,00 kn/m² zauzetog dijela zemljišta
– ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 2.550,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu k.č. br. 776/1 i k.č.br. 777/2 (od koje je cijepanjem nastala 
k.č.br. 776/5) k.o. Srdoči
– nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta

3.1. PONUDE
Pristigla je jedna pravodobna, potpuna i valjana ponuda.

Ponuditelji
površina 

m2

ponuđena naknada
za osnovanu služnost 

kn/m2

ukupno
kn

NOVAK TODIĆ,
Kastav, Tuhtani 40

i
RADOJKA TODIĆ,
Kastav, Tuhtani 40

85 30,00 2.550,00

3.2. PRIJEDLOG KOMISIJE
Za lokaciju broj 3, Komisija p r e d l a ž e da se kao ponuditelj za sklapanje ugovora o 

osnivanju prava služnosti puta utvrde: NOVAK TODIĆ, Kastav, Tuhtani 40 i RADOJKA TODIĆ, 
Kastav, Tuhtani 40, s ponuđenom naknadom od 30,00 kn/m2, odnosno ukupno: 2.550,00 kn, sa 
sljedećim načinom plaćanja: jednokratno.

Slijedom iznesenog, Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u 
vlasništvu Grada Rijeke predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke o 
provedenom natječaju za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u 
vlasništvu Grada Rijeke, objavljenom 16. svibnja 2018. godine za sljedeće lokacije i dijelove
lokacija:

PRODAJA ZEMLJIŠTA
1. LOKACIJA U K.O RIJEKA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 142/19, površine 96 m² i k.č. br. 142/20 površine 15 
m², k.o. Rijeka
– ukupna površina zemljišta: 111 m²
– zona i namjena: zona I, poslovna namjena



– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.190,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 132.090,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnine u k.o. Rijeka označene kao k.č.br. 20/2 i 20/3
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

2. LOKACIJA U K.O DRAGA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 550 upisana u z.k.ul. 101, k.o. Draga
– ukupna površina zemljišta: 133 m²
– zona i namjena: zona IV, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 430,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 57.190,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. br. 548 i k.č.br. 549, k.o. Draga
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI PUTA NA ZEMLJIŠTU 
3. LOKACIJA U K.O SRDOČI
– osnivanje prava služnosti puta na k.č.449/26, upisana u z.k.ul. 4214, k.o. Srdoči
– ukupna površina služnosti: 85 m²
– zona: zona III
– početna naknada za osnovanu služnost: 30,00 kn/m² zauzetog dijela zemljišta
– ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 2.550,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu k.č. br. 776/1 i k.č.br. 777/2 (od koje je cijepanjem nastala 
k.č.br. 776/5) k.o. Srdoči
– nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta

2. Ponuditeljima za sklapanje ugovora u smislu točke 1. ove Odluke utvrđuju se:
2.1. Za lokaciju br. 2: IVAN DELUKA, Rijeka, Tomasići 17, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom 
od 430,00 kn/m2, odnosno ukupno: 57.190,00 kn. 
2.2. Za lokaciju br. 3: NOVAK TODIĆ, Kastav, Tuhtani 40 i RADOJKA TODIĆ, Kastav, Tuhtani 40, 
s ponuđenom naknadom od 30,00 kn/m2, odnosno ukupno: 2.550,00 kn.

Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ponuditelja za kojeg se 
utvrdi da ponuditelj osobno ili pravna osoba čije je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene 
obveze prema Gradu Rijeci ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim 
sklopljenim ugovorima.

3. Za lokaciju br. 1 natječaj će se ponoviti.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sklapanje ugovora s ponuditeljima iz točke 2. ove Odluke.



1. LOKACIJA U K.O RIJEKA

Kopija kat. plana iz Suglasnosti KLASA: 350-02/18-01/70 URBROJ: 2170/01-01-10-18-3
građevna čestica

vlasništvo Grada Rijeke

k.o. Rijeka, gruntovni plan
građevna čestica 

vlasništvo Grada – predmet prodaje – k.č. b.r 142/19 i k.č. br. 142/20



2. LOKACIJA U K.O DRAGA



3. LOKACIJA U K.O SRDOČI
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