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O B R A Z LO Ž E N J E

Detaljnim planom uređenja naselja Diračje te suglasnosti Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem izdane na temelju članka 8. Odluke o Detaljnom planu 
uređenja naselja Diračje („Službene novine Primorsko – goranske Županije br. 15/00), utvrđeno je 
gradilište urbanističke oznake S-108, zemljišno knjižne oznake k.č.br. 1466/13 površine 822 m2, 
upisana u z.k.ul. 2588, k.o. Zamet, koja odgovara katastarskoj k.č.br. 2034/5 k.o. Zamet, upisana kao 
pašnjak u posjedu Grada Rijeke.

Ovim prijedlogom predlaže se raspisivanje i provođenje javnog natječaja za prodaju zemljišta u 
vlasništvu Grada Rijeke za lokaciju Diračje1 – gradilište S-108, uz mogućnost zamjene zemljišta za 
zemljište u vlasništvu ponuditelja ukoliko se utvrdi interes Grada Rijeke za stjecanje u vlasništvo 
ponuđenog zemljišta. 

Planirano gradilište u naravi predstavlja neizgrađeno zemljište djelomično zaraslo grmovitim 
raslinjem. Raspoloživi prostor planiran je za gradnju višeobiteljske samostojeće građevine te uređenje 
prilaza istoj.

Površina građevne čestice iznosi 822 m2. Utvrđeni su uvjeti smještaja i način gradnje samostojeće 
obiteljske građevine  kako slijedi:

 najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig = 0,28 
 najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti kis = 0,71
 najveća građevinska brutto površina građevine (BRP)= 540 m2

 najveći dozvoljeni broj stanova: 4 stana za višeobiteljsku građevinu
 najveća dozvoljena visina građevine je 10,0 m za kosi krov(nagib od 17 do 25 stupnjeva), a 

10,5m za ravni krov
 najveći dozvoljeni broj etaža je podrum ili suteren i dvije nadzemne etaže,
 najmanje 20% neizgrađene površine građevine čestice je potrebno hortikulturno urediti
 na građevnoj čestici može se planirati i izgradnja pomoćne građevine za smještaj vozila, 

spremanje ogrijeva i druge sadržaje radi poboljšanja osnovne namjene objekta, visine najviše 1 
etaže, površine 50m2,

 pomoćna građevina garaže smije se graditi i izvan gradivog dijela građevne čestice ako to 
proizlazi iz lokalnih uvjeta (nagib terena), sukladno članku 28. stavku 1. podtavku 3. i 4. odluke 
iz DPU naslja Diračje,

 parkirališne površine je potrebno planirati po principu jedno parkirališno mjesto za jednu 
stambenu jedinicu, a ostale parametre gradnje potrebno je uskladiti s daljnim odredbama 
Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Diračje

 Nudi se sklapanje Ugovora o kupoprodaji, te slijedom toga investitor je dužan ishodovati  
izdavanje građevinske dozvole za gradnju samostojeće višeobiteljske građevine s najviše 4 
stana.

Neposredni pristup predmetnoj građevnoj čestici planiran je s ulice Ivana Zavidića koja je 
postojeća i u fukciji.

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 zemljište u svom vlasništvu raspolaže temeljem javnog natječaja, te predlažemo da se u
skladu sa odredbom članka 13. Odluke o građevinskom zemljištu donese odluka o raspisivanju i
provođenju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke pod slijedećim uvjetima:

1. PREDMET PRODAJE I POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA:
- k.č. br. 1466/13 površine 822 m2 u k.o. Zamet
- zona i namjena: II (druga) zona,stambena namjena, 4 stana
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m2
- ukupna kupoprodajna cijena zemljišta: 682.260,00 kn
- uvjeti plaćanja:  30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ili obročno, sukladno Odluci o 
građevinskom zemljištu (“Službene novine” Primorsko - goranske županije broj 48/09, 14/13 i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14)
Najpovoljnijem ponuditelju nudi se sklapanje kupoprodajnog ugovora.



2. OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA: 
Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani kao i domaće 

pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke.
Pravo učešća u natječaju imaju i strane fizičke i pravne osobe. Uvjeti za stjecanje prava 

vlasništva stranih osoba  na nekretninama propisani su odredbama članaka 355., 356., 357. i 
358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima –pročišćeni tekst (Narodne novine broj 
81/2015).

Ponude se predaju u pisanom obliku na Naslov: 
Grad Rijeka

Odjel gradske uprave  za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
                              51000 RIJEKA, Titov trg 3, prizemlje

            s napomenom: 
“Ponuda na natječaj za kupnju nekretninana ___________ – ne otvarati” 

Na omotnici treba obvezno napisati redni broj zemljišta iz objavljenog natječaja, na koje se 
ponuda odnosi. Ponude se predaju do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepotpune i 
nepravovremeno podnesene  ponude neće se razmatrati. Ponude se izrađuju i predaju na 
hrvatskom jeziku

Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 
"SADRŽAJ PONUDE". Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu 
cijenu. 

Ako ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude i sklapanja 
kupoprodajnog ugovora/predugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Pravo na povrat jamčevine 
gubi i ponuditelj čija ponuda za zamjenu zemljišta nije prihvaćena a ne prihvaća plaćanje 
kupoprodajne cijene u novčanom iznosu ponuđenom na natječaju.

Ponuditeljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćeni iznos jamčevine se vraća. 

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.

3. OBVEZE KUPCA:
3.1.     Sklopiti s Gradom Rijeka kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja 
Odluke 
            o   odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
3.2. Platiti kupoprodajnu cijenu sukladno utvrđenim uvjetima iz točke 1. U slučaju zakašnjelog 

plaćanja zaračunava se zatezna kamata. 
3.3. Ponuditelj može umjesto plaćanja u novcu ponuditi Gradu Rijeci u zamjenu nekretninu/e u 

svom vlasništvu. 
Za ponuđenu nekretninu u svom vlasništvu ponuditelj je obavezan dostaviti iznos cijene 
zemljišta po kojoj nudi nekretninu u svom vlasništvu u zamjenu. 
Grad Rijeka ocjenjivat će prihvatljivost zamjene nekretnina s obzirom na njihov položaj, 
mogućnost realizacije gradskih i drugih investicija za koje Grad Rijeka vrši pripremu 
zemljišta i utemeljenost ponuđene cijene. 
Grad Rijeka zadržava pravo ne prihvaćanja ponuđenog zemljišta u zamjenu.

3.4. Ishoditi građevinsku dozvolu sukladno odredbama važeće prostorno-planske 
dokumentacije izraditi projektnu i svu ostalu potrebnu dokumentaciju za ishođenje 
građevinske dozvole te snositi sve troškove koji iz narečenoga proizlaze.

3.5. Financirati i izvesti sve priključke na komunalnu infrastrukturu te snositi sve troškove koji iz 
narečenoga proizlaze

3.6. Financirati i izvesti sve radove za eventualna prelaganja i uklanjanja na građevnoj čestici
planiranoj za izgradnju stambene građevine kao i na površini zahvata pristupa, što
obuhvaća financiranje i ishođenje potrebne dokumentacije i izvođenje radova  te snositi sve
troškove koji iz narečenog prizlaze. 

3.7. Zemljište se kupuje po principu „viđeno- kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.
3.8. Prihvatiti sve ostale uvjete natječaja. 



4. KOMUNALNI  I VODNI DOPRINOS :
Kupac - investitor dužan je regulirati plaćanje komunalnog doprinosa sukladno Zakonu i Odluci o 
komunalnom doprinosu važećom u vrijeme nastanka obveze. Visina komunalnog doprinosa 
utvrđuje se rješenjem  koje donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
Kupac je također u obvezi regulirati i plaćanje vodnog doprinosa sukladno Zakonu o financiranju 
vodnog gospodarstva važećem u vrijeme nastanka obveze.

5.  OBJEKTIVNE OKOLNOSTI :
U slučaju nastupa objektivnih okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju izvršenje posla svi rokovi 
mogu se produžiti sporazumom obiju strana za onoliko vremena koliko su objektivne okolnosti 
trajale. 

6.  STUPANJE U POSJED :
Grad Rijeka će kupcu predati u posjed zemljište koje je predmet kupoprodajnog ugovora nakon 
uplate cjelukupnog iznosa ili prve rate kupoprodajne cijene, ovisno o načinu plaćanja navedenom u 
točki 1. Diračje 1 – urbanističke oznake S-108.

7.  UKNJIŽBA U ZEMLJIŠNE KNJIGE :
Za uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige, Grad Rijeka će izdati kupcu posebnu tabularnu 
izjavu podobnu za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama, po izvršenom plaćanju ukupne 
kupoprodajne cijene.  
Za zemljište za koje se kupoprodajna cijena plaća u obrocima, uknjižba prava vlasništva u korist 
kupca dozvoliti će se nakon uplate prvog obroka kupoprodajne cijene, uz istovremenu uknjižbu 
založnog prava  (hipoteke) prvog reda za korist Grada Rijeke, za iznos nepodmirenog dijela 
kupoprodajne cijene uvećanog za kamate i troškove postupka, do isplate ukupne kupoprodajne 
cijene. 
Nakon plaćanja ukupne kupoprodajne cijene Grad Rijeka će izdati brisovno očitovanje radi brisanja 
založnog prava (hipoteke). 

8.  RASKID UGOVORA: 
Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, a nisu nastupile objektivne 
okolnosti, prodavatelj će kupcu uputiti pisanu opomenu i pozvati ga da u primjerenom roku obvezu 
ispuni, a ako ni u naknadnom primjerenom roku obvezu ne ispuni, prodavatelj ima pravo 
jednostranom izjavom raskinuti ugovor. Isti se i smatra raskinutim protekom 30 dana od dana 
upućivanja kupcu  izjave o raskidu. U tom slučaju, Grad će vratiti kupcu iznose uplaćene temeljem 
ugovora bez kamata, umanjene za jamčevinu i 20% do tada uplaćenih iznosa, 
U slučaju raskida, nekretnina se vraća u posjed i vlasništvo prodavatelja.

9.  SADRŽAJ PONUDE :
Pisana ponuda : 

- ime i prezime, OIB i adresa ponuditelja (fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, OIB i sjedišta 
ponuditelja (pravne osobe),

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2 i ukupni iznos ponuđene kupoprodajne cijene, 
- broj računa za povrat jamčevine
- potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja ponude.

Napomena : Ponuditelj je u ponudi obavezan ponuditi iznos kupoprodajne cijene u novcu. 
Ponuditelj koji nudi u zamjenu nekretninu/e u svom vlasništvu, osim ponuđene 
kupoprodajne cijene za gradsko zemljište, dužan je istaknuti iznos cijene po m2 za 
zemljište koje nudi u zamjenu te dokaz o vlasništvu nekretnine ponuđene u zamjenu. 

Prilozi ponudi :
- za domaće fizičke osobe - dokaz o hrvatskom državljanstvu: preslika osobne iskaznice ili 

putovnice, 
- za domaće pravne osobe - dokaz o upisu u sudski registar ne stariji od 30 dana (izvornik, 

ovjerena preslika ili ovjereni prijepis rješenja o upisu u sudski registar), 
- za strane fizičke osobe – ovjereni prijevod osobne iskaznice,
- za strane pravne osobe – izvornik  i ovjereni prijevod dokaza o upisu u registar pravnih 

osoba matične države, 
- potpisani Uvjeti natječaja za prikupljanje ponuda za kupoprodaju nekretnina/Izjava o

prihvaćanju uvjeta natječaja (Natječajna dokumentacija),



- dokaz o uplati jamčevine na žiro račun depozita broj IBAN:HR3224020061500265860 kod 
Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj : HR05 9019-OIB -510 i to: 

u iznosu od 30.000,00 kn

Dokazom o izvršenoj uplati jamčevine smatra se : 
a) kopija jedne gotovinske uplatnice s cjelokupnim iznosom jamčevine iz koje je vidljivo da je

plaćanje izvršeno putem pošte ili banke
b) kopija virmana ili izvatka s "Netbankinga" s cjelokupnim iznosom jamčevine s obveznom

proknjiženom uplatom što znači da uplatu treba izvršiti u roku koji je potreban da ona
bude proknjižena u korist Grada Rijeke do dana otvaranja ponuda.

10.  MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE  :
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena po m2  zemljišta

odnosno najviša ukupna ponuđena kupoprodajna cijena zemljišta uz prihvaćanje i zadovoljavanje
svih ostalih uvjeta natječaja.

Prednost u natječaju ima ponuditelj koji umjesto plaćanja kupoprodajne cijene zemljišta nudi  u 
zamjenu drugu nekretninu u svom vlasništvu uz uvjet da je sukladno točki 3. Poglavlja OBVEZE 
KUPCA njegova ponuda za zamjenu prihvatljiva i da prihvaća najvišu, na natječaju ponuđenu 
kupoprodajnu cijenu za zemljište u vlasništvu Grada. Ukoliko ponuditelj ne prihvati najvišu, na 
natječaju ponuđenu kupoprodajnu cijenu za zemljište u vlasništvu Grada, za najpovoljnijeg 
ponudtelja biti će predložen ponuditelj koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cijene. 

Slijedom svega iznesenog, predlaže se 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 na 
slijedećoj lokaciji s početnom kupoprodajnom cijenom: 

1. DIRAČJE 1 – S-108 : - k.č. br. 1466/13 površine 822 m2, k.o. Zamet 
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m2
- ukupna kupoprodajna cijena zemljišta: 682.260,00 kn

Kupoprodajna cijena plaća se sukladno prijedlogu Odluke. 
U kupoprodajnu cijenu zemljišta nije uračunat porez na promet nekretnina kojeg plaća kupac.   

2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganja zemljištem  u vlasništvu Grada 
Rijeke da javni natječaj iz točke 1. ove Odluke provede sukladno uvjetima utvrđenim prijedlogu ove 
Odluke.
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