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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU
ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 

objavljenom 17. rujna 2018. godine – III. dio

Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, 
provela je temeljem Odluka Gradonačelnika, natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava 
služnosti na zemljištu, a koji je objavljen u dnevniku “Novi list” i na internet stranicama Grada 
Rijeke 17. rujna 2018. godine.

Natječaj je proveden prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za predaju ponuda bio je do 26. 
rujna 2018. godine u 11.00 sati. Javno otvaranje ponuda Komisija je provela 26. rujna 2018. 
godine u 12.00 sati, u prostorijama Grada, Titov trg 3. 

Predmet ovog materijala je Izvješće komisije – III. dio koji obuhvaća analizu ponude za 
zamjenu zemljišta za lokaciju br. 15, dok su ostale lokacije dio zasebnog materijala 
Gradonačelniku - Izvješće komisije I. dio i II. dio.

15. LOKACIJA U K.O. KOZALA

- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 884/5 u procijenjenoj površini od 152 m2, u k.o. 
Kozala, radi formiranja građevne čestice postojeće građevine
- ukupna površina zemljišta: 152 m2
- zona i namjena: 3. (treća), stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 265 kn/m2
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 40.280,00 kn
- poseban uvjet: Dokaz o vlasništvu nekretnina u k.o. Kozala, označenih kao: k.č. 891/1, k.č. 892, 
k.č. 890 i k.č. 891/2
- nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine

15.1. PONUDE
Pristigla je jedna pravodobna, potpuna i valjana ponuda.

Ponuditelj
površina 

m2

ponuđena 
kupoprodajna 
cijena kn/m2

ukupno
kn

napomena

Nataša Rosić 
Perčinić

152 265,00 40.280,00

- nudi se u zamjenu dio 
zemljišta k.č. 981/1 i k.č. 892 
k.o. Kozala
- traži se obročna otplata 
kup.cijene

ANALIZA ZEMLJIŠTA PONUĐENOG U ZAMJENU. 
Analizu nekretnina ponuđenih u zamjenu izvršio je Odjel gradske uprave za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i utvrdio slijedeće:  
Za potrebe analize u zamjenu ponuđenog zemljišta pribavljena je ažurna kopija gruntovnog 

i katastarskog plana, izvršena identifikacija ponuđenih nekretnina i očevid. Analizom je utvrđeno da 
se ponuda stranke odnosi na k.č. 891/1 a ne na k.č. 981/1, ali je u ponudi krivo umjesto k.č. 891/1 
naznačila 981/1, što je stranka naknadno ispravila. Očevidom je utvrđeno da je ponuđeno zemljište 
asfaltirano i da se koristi kao prilaz objektima i parkirališni prostor. 

Zatraženo je očitovanje Odjela gradske uprave za komunalni sustav u pogledu statusa 
dijelova čestica gruntovnih oznaka k.č. 891/1 i k.č. 892 u k.o. Kozala, obzirom da su iste u GIS bazi 
podataka označene kao nerazvrstana cesta. Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 
navedenog Odjela očitovala se dopisom KLASA: 363-02/18-18/31 URBROJ: 2170/01-20-18 
zaprimljenim 07. studenog 2018. u kojem se navodi da ponuđene nekretnine imaju status 
nerazvrstane ceste (Vinogradska ulica) kojom upravlja i gospodari  navedeni Odjel.



Zaključak: 

Ponuda ponuditeljice Rosić Perčinić Nataše za zamjenu nekretnina nije prihvatljiva iz razloga što 
je, sukladno Zakonu o cestama, nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu 
jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.

15.2. PRIJEDLOG KOMISIJE
Sukladno uvjetima natječaja i analizom nekretnina ponuđenih u zamjenu predlaže se da se 

ponuda ponuditeljice za zamjenu nekretnina ne prihvati. 
S obzirom da je ponuditeljica u ponudi istakla da nudi početnu kupoprodajnu cijenu (u 

slučaju neprihvaćanja ponuđenih nekretnina u zamjenu), Komisija p r e d l a ž e da se kao 
ponuditeljica za sklapanje Predugovora o kupoprodaji utvrdi Nataša Rosić Perčinić s ponuđenom 
kupoprodajnom cijenom u iznosu od 265,00 Kn/m2 odnosno ukupno 40.280,00 Kn. 

Slijedom iznesenog, Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke o 
provedenom natječaju za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu
Grada Rijeke, objavljenom 17. rujna 2018. godine za sljedeću lokaciju:

LOKACIJA 15. U K.O. KOZALA
- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 884/5 u procijenjenoj površini od 152 m2, k.o. Kozala
- ukupna površina zemljišta: 152 m2
- zona i namjena: 3. (treća), stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 265 kn/m2
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 40.280,00 kn
- poseban uvjet: Dokaz o vlasništvu nekretnina u k.o. Kozala, označenih kao: k.č. 891/1, k.č. 892, 
k.č. 890 i k.č. 891/2
- nudi se sklapanje Predugovora o kupoprodaji nekretnine

2. . Ponuditeljicom za sklapanje Predugovora o kupoprodaji zemljišta u smislu točke 1. 
ovog Zaključka utvrđuje se Nataša Rosić Perčinić s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu 
od 265,00 Kn/m2 odnosno ukupno 40.280,00 Kn. 

3. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke za provođenje točke 3. ove Odluke.



15. LOKACIJA U K.O. KOZALA

Izvod iz karte šireg područja

Kopija katastarskog plana

Kopija gruntovnog plana
         Građevna čestica
          Vlasništvo Grada Rijeke – predmet prodaje
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