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IZVJEŠĆE II. DIO O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM U 
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE objavljenom 23. kolovoza 2018. godine

Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, 
provela je temeljem Odluka Gradonačelnika javni natječaj za privremeni zakup građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, koji je objavljen 23. kolovoza 2018. godine u dnevniku “Novi 
list” i na internet stranicama Grada Rijeke. 

Natječaj je proveden prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za predaju ponuda za 31 lokaciju 
bio je 10. rujna 2018. g. u 11.00 sati, a javno otvaranje ponuda obavila je Komisija istog dana u
12.00 sati, u prostorijama Grada, Titov trg 3. 

30 lokacija obrađeno je u izvješću I. dio, dok se lokacija broj 29. obrađuje u ovom izvješću 
II. dio. 

U nastavku se daje pregled lokacije broj 29 kako slijedi: 

E. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za poljoprivrednu obradu.
Godišnja zakupnina: 3,00 kn/ m² za površinu do 200 m²;

2,00 kn/ m² za površinu preko 200 m²
29. lokacija Brašćine, u k.o. Kozala, površine       763 m²:

cijela k.č. 994/2 u z.k.ul. 2064   
Ponuditelj je: MILAN PINTAR iz Rijeke, Hahlić 17, s ponuđenom godišnjom zakupninom od 2,05 
kn/m2, odnosno ukupno: 1.564,15 kn godišnje.
PRIJEDLOG: Zaprimljena ponuda je potpuna i valjana.
Međutim, dodatnom analizom lokacije izvršenom unutar Odjela, utvrđeno je da istu nije moguće 
ponuditi u zakup u cijeloj svojoj površini, budući da je potrebno formirati pristup susjednom 
zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za koje postoji interes za zakup, a koje nema mogućnosti 
pristupa preko nekog drugog zemljišta. Budući da je stavkom 4. točkom 8. predviđena mogućnost 
poništenja natječaja u cijelosti ili samo za pojedine lokacije, Komisija predlaže da se natječaj za 
ovu lokaciju poništi. Natječaj za ovu lokaciju će se raspisati sa smanjenom površinom.

Slijedom  navedenog Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće II. dio Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 
o provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta objavljenom 23. kolovoza 2018. 
godine. 

2. Poništava se natječaj za zakup zemljišta u odnosu na lokaciju broj 29.



Grafički prikaz lokacije br. 29. Brašćine
Namjena zemljišta poljoprivredna obrada:

lokacija br. 29. Brašćine
susjedno zemljište (vlasništvo Grada Rijeke)
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