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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/103-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-22
Rijeka, 24. 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, 24. 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. Zamet, označenog kao:  k.č. 1000/9  od 57 m2 i dio k.č. 1000/11 u procijenjenoj površini od 
102 m2.

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 667,60 kn/m2, što za ukupno 159  m2 iznosi 
ukupno 106.148,40 kn. 

Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora.

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.

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, 
Meri Pavešić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan
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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: 350-07/18-08/163
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 17. srpanj 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 građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke radi formiranja građevne 
čestice postojeće višeobiteljske građevine u k.o. 
Zamet

        
Izradila:
Meri Pavešić, dipl.iur.

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

          Na zahtjev Bijelić Vlatko iz Rijeke, Dolčić 1, ovaj je Odjel izdao Suglasnost KLASA: 350-
02/18-01/63, URBROJ: 2170/01-01-10-18-5/SB od 20. ožujka 2018. godine za formiranje građevne 
čestice postojeće višeobiteljske građevine na adresi Dolčić 1.
          
Građevna čestica čini zemljište u k.o. Zamet i to: 
          -  k.č. 1000/9 u površini od 57 m2- vlasnik Grad Rijeka
          - dio k.č. 1000/11 u procijenjenoj površini od 102 m2 – vlasnik Grad Rijeka i
          - k.č. 1000/10 u suvlasništvu Bijelić Vlatka, Bjelić Tine, Bijelić Kate, Štader Bernarda i Štader 
Marice.

Zemljište se nalazi u 3. zoni građevinskog zemljišta, stambeno poslovne namjene (5 
stanova) i kupoprodajna cijena istoga iznosi 667,60 kn/m2 što za 159 m2 iznosi ukupno
106.148,40 kn. 

          Radi navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno članku 15. stavak 2. 
Odluke o građevinskom zemljištu, donese odluku o prodaji zemljišta, pod slijedećim uvjetima: 

1. PREDMET PRODAJE 
- k.č. 1000/9 u površini od 57 m2, 
- dio k.č. 1000/11 u procijejenoj površini od 102 m2, k.o. Zamet, radi formiranja građevne čestice 
postojeće višeobiteljske građevine 

Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine.     

2. KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
- Zona i namjena zemljišta:  3. (treća), poslovno-stambena (5 stanova) 
- Početna kupoprodajna cijena po m2: 667,60 kn/m2
- Ukupna početna kupoprodajna cijena za 159 m2: 106.148,40 kn
- U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac.

Ugovorenu kupoprodajnu cijenu kupac će platiti na slijedeći način: 
- 60 % kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Predugovora o kupoprodaji
- 40 %  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora   

3. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA
          3.1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i sve 
domaće pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, koje mogu dokazati pravni interes 
za otkup zemljišta koje je predmet natječaja 
          3.2. 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 prodaju 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. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
         
4. POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

  Dokaz o suvlasništvu nekretnine u k.o. Zamet, označene kao k.č. 1000/10



5. OBVEZE KUPCA 
         - u roku od 30 dana od sklapanja predugovora o kupoprodaji Odjelu gradske uprave za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje predati zahtjev za izdavanje rješenja o 
formiranju građevne čestice i uz isti dostaviti sve isprave potrebne za izdavanje rješenja
         - u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o formiranju građevne čestice 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 za formiranje 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, njegova 
kupoprodajna cijena i preostali iznos koji je kupac obvezan platiti za zemljište 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. 
        
4. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

          Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji ponudi najveću kupoprodajnu 
cijenu za zemljište koje je predmet prodaje i zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne 
uvjete natječaja.
         Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa ponuditeljem 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 donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti predugovor o kupoprodaji zemljišta. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od 
dana sklapanja ugovora.  

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 te obveznom kontakt brojem telefona/mobitela i/ili adresom e-pošte,  
         - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
         - Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
         - Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke 
          - Dokaz o zadovoljavanju 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. Zamet, označenog kao:  k.č. 1000/9  od 57 m2 i dio k.č. 1000/11 u procijenjenoj površini od 
102 m2.
           Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 667,60 kn/m2, što za ukupno 159  m2 iznosi 
ukupno 106.148,40 kn. 

Nudi se sklapanje Predugovorao kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora.
U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.





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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/103-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-23
Rijeka, 24. 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, 24. 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. Zamet, označenog kao dio k.č.br. 1493/2 površine  51 m2.

Zemljište se prodaje radi formiranje građevne čestice završene jednostavne zgrade –
stambene namjene - zapadne jedinice dvojne građevine.

Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta za cca50% površine (26 m2) iznosi 325,00 
kn/m2, odnosno ukupno  8.450,00 kn, dok za preostalih cca 50% površine ( 25 m2 ) jedinična 
cijena iznosi  655 kn/m2, odnosno  16.375,00 kn, odnosno  za 51 m2 sveukupno 24.825,00  kn. 

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 ugovora o kupoprodaji.

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.

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, 
Meri Pavešić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan
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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: 350-07/18-08/164
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 17. srpanj 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 građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke radi formiranja građevne 
čestice završene jednostavne zgrade (k.o. Zamet)

        
Izradila:
Meri Pavešić, dipl.iur. 

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

          Na zahtjev Dragice Ledenko iz Rijeke, Silvia Milenića Lovre 9, zastupane po odvjetnici ovaj 
je Odjel izdao Suglasnost KLASA: 350-02/15-01/181, URBROJ: 2170/01-01-10-17-5/SB od 16. 
lipnja 2017. godine za formiranje građevne čestice završene jednostavne zgrade – stambene 
namjene - zapadne jedinice dvojne građevine, na adresi Silvia Milenića Lovre 9. Odjel gradske 
uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.izdao je dana 9. veljače 2018. 
godine Rješenje o utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/15-05/20 URBROJ: 2170/01-
13-01-18-12/CL. 
          
Građevna čestica je fromrana na zemljištu u k.o. Zamet i to: 
          - na dijelu k.č. 1493/2 u procijenjenoj površini od 51 m2 – vlasnik Grada Rijeke
          - na k.č. 467/ZGR u suvlasništvu Lednke Dragice, Džombić Zore i Štuss Suzane
          
          Zemljište u vlasništvu Grada Rjejeke nalazi se dijelom (cca 50% površine) unutar katastarski 
evidentirane okućnice i u posjedu suvlasnika zgrade pa je ispunjen uvjet da se za prodaju 
obračuna povoljnija, smanjena cijena zemljišta za cca 50% površine koja prema važećem Cjeniku 
građevinskog zemljišta ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 18/10 i 13/14 i 
"Službene novine" Grada Rijeke broj 13/14 i 3/15), za zemljište u 2. zoni građevinskog zemljišta, 
stambene namjene (zgrada s 1-3 stana) iznosi 325,00 kn/m2, što za ukupno 26 m2 iznosi 8.450,00 
kn, dok za preostalih cca 50% površine, odnosno za 25 m2 jedinična cijena iznosi  655 kn/m2, 
odnosno  16.375,00 kn, što za ukupno  51 m2 iznosi  sveukupno 24.825,00  kn. 

          Radi navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno članku 15. stavak 2. 
Odluke o građevinskom zemljištu, donese odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za 
prodaju građevinskog zemljišta, pod slijedećim uvjetima: 

1. PREDMET  PRODAJE.
- dio k.č.br. 1493/2 k.o. Zamet u površini od 51 m2 (procijenjena površina) radi formiranja građevne 
čestice završene jednostavne zgrade – stambene namjene - zapadne jedinice dvojne građevine
Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine.     

2.KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA:
- Zona i namjena zemljišta:  2. (druga), stambena (1-3 stana) 
- Početna kupoprodajna cijena po m2: za cca. 50% površine 325,00 kn/m2 (26 m2) dok za 

preostalih cca 50% (25 m2)površine  jedinična cijena iznosi  655 kn/m2 
- Ukupna početna kupoprodajna cijena za 51 m2: 24.825,00  kn. 
- U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac. 
- Ugovorenu kupoprodajnu cijenu kupac će platiti na slijedeći način: 

- 60 % kupoprodajne cijene u roku od 15 danaoddana sklapanja Predugovora
- 40 %  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora   

      3. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA
          3.1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i sve 
domaće pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, koje mogu dokazati pravni interes 
za otkup zemljišta koje je predmet natječaja 
          3.2. 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 prodaju 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. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.



         
3. POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

  Dokaz o suvlasništvu nekretnine u k.o. Zamet, označene kao k.č.br. 467/ZGR

4. OBVEZE KUPCA 
- u roku ku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru sklopiti Predugovor o kupoprodaji 
nekretnine  
- u roku od 30 dana od 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 za 
formiranje 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, njegova 
kupoprodajna cijena i preostali iznos koji je kupac obvezan platiti za zemljište te u roku od 15 dana 
od sklapanja kupoprodajnog 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. 

         
5. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

          Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji ponudi najveću kupoprodajnu 
cijenu za zemljište koje je predmet prodaje i zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne 
uvjete natječaja.
         Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa ponuditeljem 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 donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti predugovor o kupoprodaji zemljišta.

6. 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 te obveznom kontakt brojem telefona/mobitela i/ili adresom e-pošte,  
         - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
         - Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
         - Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke 
          - Dokaz o zadovoljavanju posebnOG 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. Zamet, označenog kao dio k.č.br. 1493/2 površine  51 m2.
Zemljište se prodaje radi formiranje građevne čestice završene jednostavne zgrade – stambene
namjene - zapadne jedinice dvojne građevine.
Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta za cca50% površine (26 m2) iznosi 325,00 kn/m2, 
odnosno ukupno  8.450,00 kn, dok za preostalih cca 50% površine ( 25 m2 ) jedinična cijena iznosi  
655 kn/m2, odnosno  16.375,00 kn, odnosno  za 51 m2 sveukupno 24.825,00  kn. 



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 ugovora o kupoprodaji.

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.



Izvod iz karte šireg područja

Kopija katastarskog plana

Kopija gruntovnog plana

            Predmetna čestica

Vlasništvo Grada Rijeke – predmet prodaje



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/103-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-24
Rijeka, 24. 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, 24. 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. Srdoči, označenog kao dio k.č. 5/800 procijenjene površine 105 m2.

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 530 kn/m2, što za ukupno 105  m2 iznosi 
ukupno 55.650,00 kn. 

Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora .

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.

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,
Meri Pavešić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan



Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                            www.rijeka.hr
Tel. ++38551209450, Fax. 209451                                                                                                                    E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

                          
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: 350-07/18-08/165
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 17. srpanj 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 građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke radi formiranja građevne 
čestice postojeće građevine u k.o. Zamet i k.o. Srdoči

       
Izradila:
Meri Pavešić, dipl.iur. 

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

          Na zahtjev Miljanić Katice iz Rijeke, Marije Grbac 8, ovaj je Odjel izdao Suglasnost KLASA: 
350-02/17-01/187, URBROJ: 2170/01-01-10-17-8/SB od 28. srpnja 2017. godine za formiranje 
građevne čestice postojeće građevine na adresi Marije Grbac 8.
          
Građevna čestica čini zemljište: 
          -  k.č. 1027 k.o. Zamet  od 673 m2 u suvlasništvu Miljanić Katice i Miljanić Anđelka
          -  dio k.č. 5/800 k.o. Srdoči u procijenjenoj površini od 105 m2 – vlasnik Grad Rijeka 

Zemljište se nalazi u 3. zoni građevinskog zemljišta, stambene namjene (1-3 stana) i 
kupoprodajna cijena istoga iznosi 530 kn/m2 što za 105 m2 iznosi ukupno 55.650,00 kn. 

          Radi navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno članku 15. stavak 2. 
Odluke o građevinskom zemljištu, donese odluku o prodaji zemljišta, pod slijedećim uvjetima: 

1. PREDMET  PRODAJE.
- dio k.č. 5/800 k.o. Srdoči u površini od 105 m2 (procijenjena površina) radi formiranja građevne 
čestice postojeće građevine
Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine.     

2. KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA:
- Zona i namjena zemljišta:  3. (treća), stambena (1-3 stana) 
- Početna kupoprodajna cijena po m2: 530,00 kn/m2 
- Ukupna početna kupoprodajna cijena za 105 m2: 55.650,00  kn. 
- U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac. 
- Ugovorenu kupoprodajnu cijenu kupac će platiti na slijedeći način: 

- 60 % kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Predugovora
- 40 %  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora   

3. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA
          3.1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i sve 
domaće pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, koje mogu dokazati pravni interes 
za otkup zemljišta koje je predmet natječaja 
          3.2. 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 prodaju 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. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
         
4. POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

  Dokaz o suvlasništvu nekretnine u k.o. Zamet, označene kao k.č. 1027

5. OBVEZE KUPCA 
         - u roku od 30 dana od sklapanja predugovora o kupoprodaji Odjelu gradske uprave za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje predati zahtjev za izdavanje rješenja o 
formiranju građevne čestice i uz isti dostaviti sve isprave potrebne za izdavanje rješenja
         - u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o formiranju građevne čestice 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 za formiranje 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, njegova 
kupoprodajna cijena i preostali iznos koji je kupac obvezan platiti za zemljište 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. 

         
6. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
          Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji ponudi najveću kupoprodajnu 
cijenu za zemljište koje je predmet prodaje i zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne 
uvjete natječaja.
         Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa ponuditeljem 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 donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti predugovor o kupoprodaji zemljišta. 

7. 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 te obveznom kontakt brojem telefona/mobitela i/ili adresom e-pošte,  
         - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
         - Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
         - Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke 
          - Dokaz o zadovoljavanju posebnog 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. Srdoči, označenog kao dio k.č. 5/800 procijenjene površine 105 m2.

  
Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 530 kn/m2, što za ukupno 105  m2 iznosi ukupno 
55.650,00 kn. 
Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora .

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.





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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/103-26
URBROJ: 2170/01-15-00-18-25
Rijeka, 24. 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, 24. 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. Drenova, označenog kao dio k.č. 356/11 u procijenjenoj površini od 169 m2.

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 215,00 kn/m2, što za ukupno 169 m2 iznosi 
ukupno 36.335,00 kn. 

Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora .

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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.

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, Meri Pavešić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan
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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: 350-07/18-08/169
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1
Rijeka, 19. srpanj 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 građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke radi formiranja građevne 
čestice postojeće građevine u k.o. Drenova

        
Izradila:
Meri Pavešić, dipl.iur. 

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

Na zahtjev Pustijanac Marijana iz Rijeke, Pešćevac 20, ovaj je Odjel izdao Suglasnost KLASA: 
350-02/17-01/1085, URBROJ: 2170/01-01-10-18-6/SB od 20. veljače 2018. godine za formiranje 
građevne čestice postojeće građevine na adresi Pešćevac 20.
          
Građevna čestica čini zemljište u k.o. Drenova i to: 
          -  dio k.č. 393/1 - vlasnik Pustijanc Mirela
          -  k.č. 393/5 - vlasnik Pustijanc Mirela
          - dio k.č. 393/2 u suvlasništvu Pustijanac Mirele, Pavini Ane, Cernjar Marije, Jelisei 
Giuseppea, Jelisei Irene, Cava Marija, Cava Roberta i Jelisei Marija
          -  dio k.č. 356/11 u procijenjenoj površini od 169 m2 - vlasnik Grad Rijeka
          Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke nalazi se unutar katastarski evidentirane okućnice pa je 
ispunjen uvjet da se za prodaju obračuna povoljnija, smanjena cijena zemljišta koja prema 
važećem Cjeniku građevinskog zemljišta ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 
18/10 i 13/14 i "Službene novine" Grada Rijeke broj 13/14 i 3/15), za zemljište u 4. zoni 
građevinskog zemljišta, stambene namjene (zgrada s 1-3 stana) iznosi 215,00 kn/m2, što za 
ukupno 169 m2 iznosi 36.335,00 kn. 

          Radi navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno članku 15. stavak 2. 
Odluke o građevinskom zemljištu, donese odluku o prodaji zemljišta, pod slijedećim uvjetima: 

1. PREDMET PRODAJE 
- dio k.č. 356/11 u procijenjenoj površini od 169 m2, k.o. Drenova, radi formiranja građevne čestice 
postojeće građevine.

Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine.     

2.KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
- Zona i namjena zemljišta:  4. (četvrta), stambena (1-3 stana) 
- Početna kupoprodajna cijena po m2: 215 kn/m2 – ispunjava uvjet iz točke 1. Izmjene i dopune 
Cjenika (Službene novine Grada Rijeke broj 3/15) unutar, u katastarskom operatu evidentirane 
okućnice
- Ukupna početna kupoprodajna cijena za 169 m2: 36.335,00 kn
- U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac.

Ugovorenu kupoprodajnu cijenu kupac će platiti na slijedeći način: 
- 60 % kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Predugovora o kupoprodaji
- 40 %  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora   

3. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA
          3.1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i sve 
domaće pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, koje mogu dokazati pravni interes 
za otkup zemljišta koje je predmet natječaja 
          3.2. 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 prodaju 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. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
      
4. POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

  Dokaz o vlasništvu (suvlasništvu) nekretnina u k.o. Drenova, označenih kao: k.č. 393/1, k.č. 
393/5, k.č. 393/2.



5. OBVEZE KUPCA 
        - u roku od 30 dana od sklapanja predugovora o kupoprodaji Odjelu gradske uprave za 
provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje predati zahtjev za izdavanje rješenja o 
formiranju građevne čestice i uz isti dostaviti sve isprave potrebne za izdavanje rješenja
         - u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o formiranju građevne čestice 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 za formiranje 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, njegova 
kupoprodajna cijena i preostali iznos koji je kupac obvezan platiti za zemljište 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. 
      
6. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
          Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji ponudi najveću kupoprodajnu 
cijenu za zemljište koje je predmet prodaje i zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne 
uvjete natječaja.
         Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa ponuditeljem 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 donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se 
sklopiti predugovor o kupoprodaji zemljišta. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od 
dana sklapanja ugovora.  

7. 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 te obveznom kontakt brojem telefona/mobitela i/ili adresom e-pošte,  
         - Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke 
osobe) 
         - Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
         - Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Grada Rijeke 
          - Dokaz o zadovoljavanju 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. Drenova, označenog kao dio k.č. 356/11 u procijenjenoj površini od 169 m2.
           Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 215,00 kn/m2, što za ukupno 169 m2 iznosi 
ukupno 36.335,00 kn. 
Nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnina.
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 Kupoprodajnog ugovora .
U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća 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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