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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/90-25
URBROJ: 2170/01-15-00-18-107
Rijeka, 9. 7. 2018.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
Gradonačelnik je 9. srpnja 2018. godine donio sljedeću

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
u k.o.Kozala, označenog kao: 

1.1. k.č.br. 1017/3 površine 124 m2 (ukupno 193,75 m2) 
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana) 
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 325,00 kn/m2

Ukupna početna kupoprodajna cijena za 124 m2 zemljišta: 40.300,00 kn. 
1.2.dio k.č.br. 1018 u površini od 69,75 m2

- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana) 
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2

Ukupna početna kupoprodajna cijena za 69,75 m2 zemljišta: 45.686,25 kn. 
1.3.U kupoprodajnu cijenu nije uključen porez na promet nekretnina, koji plaća kupac. . 
1.4.Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se na način da će se  60% kupoprodajne cijene 

platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji, a preostali iznos od 40%  
kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji. 

Nudi se sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.  
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja 

građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove odluke sukladno 
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu 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, 
Vedrane Suzanić, Marina Tomaića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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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: 350-07/18-08/135
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 03. srpnja 2018. godine

M   A   T   E   R   I   J   A  L
GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE 

Predmet: 
-Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog 
natječaja za prodaju zemljišta u k.o. Kozala                       

Izradili:
Vedrana Suzanić dipl.iur.  
Marin Tomaić geod.  

Ravnateljica:        
Gabrijela Kiš Jerčinović d.i.a.

                                                                                                         Pročelnik:

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

#potpis#



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

          Povodom prijedloga Valtera Bistričić iz Rijeke, Lukovići 4a, ovaj Odjel je izdao suglasnost 
KLASA: 350-02/16-01/588 od 07.11.2016. godine, a Odjel gradske uprave za provedbu 
dokumenata prostornog uređenja i građenje rješenje KLASA: UP/I-350-05/16-05/106 od 11. travnja 
2017. godine za formiranje građevne čestice postojeće građevine na lokaciji Lukovići 4, na 
zemljištu u k.o. Kozala i to na: 
          - k.č.br. 1016 – kuća, etažno vlasništvo, bez površine - vlasnik Ornella Bistričić (nasljednica 
Valtera Bistričić) 
         - na dijelu k.č.br. 1018 u površini od 93 m2 – Grad Rijeka vlasnik 3/4 dijela (odnosno 69,75 
m2) i Superina Josip vlasnik 1/4 dijela  
          - na cijeloj k.č.br. 1017/3 površine 124 m2 (izračun Odjela, obzirom da k.č. u zemljišnoj knjizi 
nema upisanu površinu) – vlasnik Grad Rijeka 
          Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 193,75 m2. 

U katastarskom operatu u k.o. Stari Grad formiranu građevnu česticu predstavljaju k.č.br. 
1630 - kuća, gospodarska zgrada i dvorište od 309 m2 (posjednik Fond u komunalno-stambenoj 
djelatnosti) i dio k.č.br. 1629/3 – dvorište od 93 m2 (posjednik Bruno Vozila, Lukovići 2a).  
          U kući na adresi Lukovići 4a nalazi se jedan stan, koji je Valter Bistričić kupio kao stan sa 
stanarskim pravom te je pravo vlasništva k.č.br. 1016 izvršio u postupku spajanja zemljišne knjige i 
knjige položenih ugovora, koji je proveo Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci. 

K.č.br. 1017/3 je u posjedu stranke, u naravi predstavlja dio zemljišta ispod zgrade i njezino 
dvorište I odgovara dijelu k.č.br. 1630 te je spunjen uvjet da se kupoprodajna cijena k.č.br. 1017/3 
utvrdi sukladno točki II.a 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, stambena namjena (1-3 stana) iznosi 325,00 kn/m2, što za površinu od 124 m2 iznosi
ukupno 40.300,00 kn. 

Za k.č.br. 1018 nije ispunjen uvjet da se kupoprodajna cijena utvrdi sukladno točki II.a
Cjenika građevinskog zemljišta te cijena k.č.br. 1017/3 iznosi 655,00 kn/m2, što za  69,78 m2 u 
vlasništvu Grada Rijeke iznosi 45.686,25 kn. 

          Odredbom članka 13. stavak 2. točka 1b. Odluke o građevinskom zemljištu određeno je da 
Grad Rijeka zemljište u svom vlasništvu prodaje, odnosno na drugi način istim raspolaže temeljem 
javnog natječaja. 

Slijedom naprijed navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke u skladu sa 
odredbom članka 13., a u vezi s odredbama članka 4. stavak 2. Odluke o građevinskom zemljištu 
donese odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 
Rijeke pod slijedećim uvjetima: 

1. PREDMET PRODAJE  I KUPOPRODAJNA CIJENA:
         1.1. k.č.br. 1017/3 površine 124 m2 (ukupno 193,75 m2) 
          - zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
          - početna kupoprodajna cijena zemljišta: 325,00 kn/m2
          Ukupna početna kupoprodajna cijena za 124 m2 zemljišta: 40.300,00 kn. U kupoprodajnu 
cijenu nije uključen porez na promet nekretnina.

1.2.dio k.č.br. 1018 u površini od 69,75 m2
          - zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana) 
          - početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2
          Ukupna početna kupoprodajna cijena za 69,75 m2 zemljišta: 45.686,25 kn. U kupoprodajnu 
cijenu nije uključen porez na promet nekretnina.
Sveukupna kupoprodajna cijena zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 85.986,25 kn. 
          1.3.Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se na način da će  60% kupoprodajne cijene 
platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji, a preostali iznos od 40% 
kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji. 



2. UVJETI  PRODAJE:
          Kupac je obvezan:   
         - u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji dostaviti na potpis Odjelu 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem parcelacijski elaborat 
(pogodan za provedbu u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi) izrađen sukladno suglasnosti i 
rješenju o formiranju građevne čestice
          - u roku od 15 dana od ovjere parcelacijskog elaborata sklopiti kupoprodajni ugovor, kojim će 
se utvrditi stvarna i konačna oznaka i površina zemljišta koje je predmet kupoprodaje te u roku od 
15 dana od sklapanja ugovora platiti preostali dio vrijednosti kupljenog zemljišta, nakon čega  će 
Grad Rijeka izdati dozvolu za upis prava vlasništva predmetnog zemljišta na ime i u vlasništvo 
kupca 
          - preuzeti obvezu da će eventualno prelaganje instalacija koje se na zemljištu mogu nalaziti 
izvršiti o svom trošku, bez prava da od Grada traži naknadu navedenih troškova. 
          - preuzeti obvezu da će riješiti imovinsko pravne odnose sa fizičkom osobom koja je vlasnik 
dijela zemljišta u formiranoj građevnoj čestici

3.  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. 
          Ponude se predaju u pisanom obliku na naslov: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, prizemlje – s napomenom 
"Ponuda na natječaj (zemljište redni broj .....) – ne otvarati".
          Ponude se predaju do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravovremeno podnesene 
ponude neće se razmatrati.

          4. POSEBNI UVJET  NATJEČAJA:
          -  dokaz o vlasništvu k.č.br. 1016, k.o. Kozala (izvadak iz zemljišne knjige) 

          5.  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.
          Nakon donošenja Odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti ugovor  o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke.
          Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora s ponuditeljem za kojeg se utvrdi da on 
osobno ili pravna osoba čiji je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene obveze prema Gradu Rijeci 
ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima.  

         6.  PONUDA TREBA OBAVEZNO SADRŽAVATI:
          -  Pismenu ponudu,
          -  Za fizičke osobe – preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB
          -  Potpisane natječajne uvjete,  
          -  Dokaz o zadovoljavanju općih i posebnih uvjeta natječaja

  Slijedom iznesenog predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeću:

O   D   L   U   K   U

         1.Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u 
k.o.Kozala, označenog kao: 

1.1. k.č.br. 1017/3 površine 124 m2 (ukupno 193,75 m2) 
          - zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana) 
          - početna kupoprodajna cijena zemljišta: 325,00 kn/m2
          Ukupna početna kupoprodajna cijena za 124 m2 zemljišta: 40.300,00 kn. 

1.2.dio k.č.br. 1018 u površini od 69,75 m2
          - zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana) 
          - početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m2



          Ukupna početna kupoprodajna cijena za 69,75 m2 zemljišta: 45.686,25 kn. 
          1.3.U kupoprodajnu cijenu nije uključen porez na promet nekretnina, koji plaća kupac. . 
          1.4.Plaćanje kupoprodajne cijene izvršiti će se na način da će se  60% kupoprodajne cijene 
platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji, a preostali iznos od 40%  
kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji. 
          Nudi se sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.  

          2.Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja 
građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove Odluke sukladno 
članku 16. i 17. Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.   
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