
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/146-32 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-42 
Rijeka, 5. 11. 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 5. studenog 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. Rijeka, označenog kao k.č.br. 5/2, pod slijedećim uvjetima: 
 -  površina zemljišta: 400 m2  
 - početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 700,00 kn/m2   
 - ukupna početna kupoprodajna cijena za 400 m2 zemljišta: 280.000,00 kn 
 - vrijednost čelične konstrukcije: 68.400,00 kn  
 - sveukupna kupoprodajna vrijednost predmeta prodaje iznosi 871,00 kn/m2 odnosno 
ukupno 348.400,00 kn.  
 Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.  
 2. Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice 
 postojećeg poslovnog kompleksa  
 3. Zadužuje se komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke, k.o. Rubeši,  da javni natječaj iz točke 1. i 2. ove odluke provede 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, Sare Antonić 
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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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem 
KLASA: 350-07/18-08/255 
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1 
Rijeka, 31. listopada 2018. godine 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
 

GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE 
 
 

 
       

           Predmet: k.o. Rijeka – Pneumatik d.o.o. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
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OBRAZLOŽENJE 
 
Ovom odjelu obratila se tvrtka Pneumatik d.o.o. iz Zagreba radi rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa na zemljištu u k.o. Sušak oznake k.č. br. 2107/1, ukupne površine 4130 m2, na kojoj 
lokaciji je u tijeku  postupak preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Sušak.  
Prema identifikaciji Područnog ureda za katastar Rijeka novoformirnaa k.č. br. 2170/1 k.o. Sušak 
sastoji se od:  
- k.č. br. 2324/1 k.o. Sušak u vlasništvu Pneumatik d.o.o. i 
- k.č. br. 5/2 k.o. Rijeka, pov. 400 m2 – u vlasništvu Grada Rijeke. 
 
Dana 14. prosinca 2017. godine ovaj Odjel izdao je Suglasnost KLASA: 350-02/17-01/968 
URBROJ: 2170/01-01-10-17-3/SB za formiranje građevne čestice, odnosno po istoj je građevna 
čestica jednaka po površini i obliku čestice nove izmjere – k.č. br. 2170/1 k.o. Sušak. Grafički 
prikaz građevne čestice s označenim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke sastavni je dio ovog 
materijala. 
Temeljem glavnog projekta dana 9. svibnja 2018. godine izdana je Suglasnost KLASA: 350-0/18-
01/274 Urbroj: 2170-01/01-10-18-3/SB za ishođenje građevne dozvole za rekonstrukciju poslovnog 
kompleksa u Ružićevoj ulici broj 32. 
Obzirom da zemljište u vlasništvu Grada Rijeke – k.č. br. 5/2 k.o. Rijeka ulazi, sukladno izdanoj 
Suglasnosti, u predmetnu građevnu česticu, imovinsko-pravne odnose na istoj potrebno je riješiti 
otkupom predmetne nekretnine od Grada Rijeke, a sve kako bi se stranci Pneumatik d.o.o., nakon 
uplate kupoprodajne cijene mogla izdati tabularna izjava za uknjižbu prava vlasništva na 
novoformiranoj k.č. br. 2170/1 u cijelosti. 
U tu svrhu izrađen je 04. travnja 2018. godine procjembeni elaborat  o procjeni vrijednosti 
nekretnina za skladišnu građevinu i zemljište u Ružićevoj ulici od strane stalnog sudskog vještaka 
Jasminke Lilić, d.i.g. Na sjednici Procjeniteljskog povjerenstva u svibnju 2018. godine 
jednoglasnom odlukom isti je prihvaćen.  
Predmetnim elaboratom utvrđena je vrijednost za 400 m2 zemljišta u iznosu od 700,00 kn/m2 
odnosno ukupno 280.000,00 kn. 
Nadalje, predmetnim elaboratom  je utvrđeno da se na predmetnom zemljištu nalaze objekti i to:  
- nadstrešnica (čelična konstrukcija površina 228 m2) izgrađena prije 1968. godine i  
- objekti skladišta ispod nadstrešnice koji su izgrađeni nakon 1968. godine i samim time nisu 
legalni niti su legalizirani.  
Objekti (nadstrešnica i skladišta ispod nadstrešnice) su odobrenim projektom za rekonstrukciju 
poslovnog kompleksa predviđeni za uklanjanje odnosno na njihovom se mjestu planira urediti 
prostor za parkiralište automobila. 
Predlaže se da se osim kupoprodajne cijene zemljišta u naknadu (ukupnu vrijednost) za 
predmetnu nekretninu (k.č. br. 5/2 k.o. Rijeka) uključi i vrijednost nadstrešnice (čelične 
konstrukcije) u iznosu od 300,00 kn/m2 sukladno procjembenom elaboratu, odnosno za ukupno 
228 m2 iznos od 68.400,00 kn, a da se vrijednost objekata skladišta ne uračuna u obračun 
naknade jer su nelegalni i jer su predviđeni za uklanjanje. 
 
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. 
Slijedom navedenoga, predlaže se da se u skladu sa odredbom članka 13. st. 1. točka c. Odluke o 
građevinskom zemljištu i u skladu sa čl. 10. st.2. Cjenika 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 u k.o. 
Rijeka, pod slijedećim uvjetima:  
 

I PREDMET PRODAJE I KUPOPRODAJNA CIJENA:  
- k.č.br. 5/2 k.o. Rijeka 
- ukupna površina zemljišta: 400 m2  
- početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 700,00 kn/m2   

            - ukupna početna kupoprodajna cijena za 400 m2 zemljišta: 280.000,00 kn 
 - vrijednost čelične konstrukcije: 68.400,00 kn 
 - sveukupna vrijednost predmeta prodaje: 871,00 kn/m2 odnosno 348.400,00 kn  
 



 
              II OPĆI UVJETI NATJEČAJA:  

- Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i domaće 
pravne osobe, a koji 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 preostalog diejla građevne čestice– k.č. br. 2324/1 k.o. Trsat-Sušak  

 
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:  

1. Pisanu ponudu: 
- s navedenim imenom, OIB-om i adresom natjecatelja, odnosno nazivom, OIB-om i adresom 

sjedišta tvrtke, 
- s ponuđenim iznosom cijene u kunama po m2 zemljišta i ukupnom ponuđenom cijenom 

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu: 
- za fizičke osobe – preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB 
- za pravne osobe – preslik rješenja o registraciji i OIB 

2. Potpisanu natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke,  
3. 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. Rijeka, označenog kao k.č.br. 5/2, pod slijedećim uvjetima: 

-  površina zemljišta: 400 m2  
- početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta: 700,00 kn/m2   
- ukupna početna kupoprodajna cijena za 400 m2 zemljišta: 280.000,00 kn 
- vrijednost čelične konstrukcije: 68.400,00 kn  
- sveukupna kupoprodajna vrijednost predmeta prodaje iznosi 871,00 kn/m2 odnosno 

      ukupno 348.400,00 kn.  
Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.  

2. Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta radi formiranja građevne čestice 
 postojećeg poslovnog kompleksa  
          3. Zadužuje se komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke, k.o. Rubeši,  da javni natječaj iz točke 1. i 2. ove Odluke provede sukladno Odluci o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke. 
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