
                          
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: 2170/01-15-00-18-110
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. Podvežica, označenog kao k.č.br. 897/6, ukupne površine 38 m2.
Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 325,00 kn/m2, odnosno za ukupno 38 m2 iznosi 12.350,00 
kn. Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac. 

Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice
postojeće stambene građevine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedu 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,
Sare Antonić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-07/18-08/147
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 04. srpnja 2018. godine

MATERIJAL

GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

      
Predmet: Prijedlog Odluke o raspisivanju 
natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu 

Grada Rijeke 
- k.č.br. 897/6 k.o. Podvežica

           

Izradila:
Sara Antonić, dipl. iur.

Ravnateljica:                                                                               
Gabrijela Kiš Jerčinović, d.i.a.  

                                                                                                         Pročelnik:

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

#potpis#



OBRAZLOŽENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Bozanić Ivan  i Dinka, oboje iz Rijeke, Ede Starca 6, obratili su se ovom Odjelu  sa zahtjevom za 
reguliranjem imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu oznake 897/6 k.o. Podvežica, pov. 38 m2 
(novoformirana k.č. br. 5270) koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci upisano na 
ime i pravo vlasništva Grada Rijeke u cijelosti, a koju su volji otkupiti od Grada Rijeke.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
izdao je dana 17. svibnja 2018. god. pod KLASOM: 350-02/18-01/364 URBROJ: 2170/01-01-10-
18-2/SB urbanističku suglasnost za formiranje građevne čestice postojeće građevine na k.č. br. 
5267 k.o. Sušak (n.i.) a u koju su ušle odgovarajuće gruntovne čestice u k.o. Podvežica i to: 
- k.č. br. 897/6 – pov. 38 m2 vlasništvo Grada Rijeke.  
- k.č. br. 882/3 pov. 358 m2 - suvlasništvo Bozanić Ivana u 3/7 dijela, Bozanić Dinke u 1/7 dijela i 
Bozanića Darie u 3/7 dijela
- k.č. br. 897/1 pov. 125 m2 – suvlasništvo Linić Marije u 1/2 dijela i Ratković Katarine u 2/3 dijela  i 
- k.č. br. 882/7 pov. 16 m 2 – vlasništvo Paškvan Bruna

Odredbom članka 13. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko – goranske
županije" broj 48/09, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) određeno je da Grad
Rijeka zemljištem u svom vlasništvu raspolaže temeljem javnog natječaja.
Sukladno Cjeniku građevisnkog zemljišta ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
18/2010 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 3/15) ispunjen je uvjet da se prodajna cijena 
utvrdi u iznosu do 325,00 kn/m2 iz razloga što se zemljište nalazi unutar u katastarskom operatu 
evidentirane okućnice (k.č. br. 3426/1 k.o. Sušak) a vlasnici građevine nalaze se osobno u posjedu 
iste te su upisani u katastarskom operatu kao posjednici.

Stranke Bozanić Ivan i Dinka se obvezuju imovinsko-pravne odnose na ostatku novoformirane k.č. 
br. 5276 riješiti sa vlasnicima preostalih gruntovnih čestica kroz postupak nove izmjere.

Slijedom navedenoga, predlaže se da se u skladu sa odredbom članka 13. st. 1. točka a. Odluke o
građevinskom zemljištu i u skladu sa Cjenikom građevinskog zemljišta ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 18/2010 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 3/15) 
donese odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, pod
slijedećim uvjetima:

I PREDMET PRODAJE I KUPOPRODAJNA CIJENA: 
- zona i namjena zemljišta: 2; stambena namjena
- k.č.br. 897/6 k.o. Podvežica
- ukupna površina zemljišta: 38 m2 
- početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 325,00 kn  

            - ukupna početna kupoprodajna cijena za 38 m2 zemljišta: 12.350,00 kn

              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. 
- 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 KUPOPRODAJU : 
- Dokaz o vlasništvu postojeće stambene građevine – k.č. br. 882/3 k.o. Podvežica (izvadak 

iz zemljišne knjige, u preslici, ne stariji od 30 dana) 
- urbanistička suglasnost za formiranje građ. čestice



IV MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
- Kupoprodajni ugovor će se sklopiti s osobom koja uz uvjet prihvaćanja početne 

kupoprodajne cijene zadovoljava opće i posebne uvjete natječaja.
Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude 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

V PONUDA TREBA OBVEZNO SADRŽAVATI: 
- Pismenu ponudu, 
- Za fizičke osobe – OIB i presliku osobne iskaznice ili putovnice,   
- Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i potpisane natječajne uvjete i 

            - 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. Podvežica, označenog kao k.č.br. 897/6, ukupne površine 38 m2.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 325,00 kn/m2, odnosno za ukupno 38 m2 iznosi 
12.350,00 kn. Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac. 

         Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice
postojeće stambene građevine.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedu ove Odluke.



Grafički prikaz građevne čestice - Suglasnost KLASA: 350-02/18-01/364 od17.5.2018.
građevna čestica – k.č. br. 5276 k.o. Sušak (n.i.)
vlasništvo Grada Rijeke  - predmet prodaje

Kopija grunt. plana – k.o. Podvežica
- k.č. br. 897/6 pov. 38 m 2 – predmet prodaje

Kopija kat. plana – k.o. Sušak
vlasništvo Grada Rijeke (dio k.č. br. 3426/1)
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