REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/170-36
URBROJ: 2170/01-15-00-18-43
Rijeka, 21. 12. 2018.
Gradonačelnik je 21. prosinca 2018. godine donio sljedeći

I
zaključak
1. Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva
zemljišta Grada Rijeke za čestice navedene u Tablici 1. prijedloga ovog Zaključka temeljem
prijavnog lista.
Tablica 1 - Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unešeno u evidenciju vlasništva zemljišta
površina
nabavna
površina udio
udjela k.č. vrijednost u
R.br. ident.br.
k.č.
k.o.
zona k.č. m2
k.č.
m2
kn
1
580234
610/16 KOZALA
2
208,00
1/1
208,00
136.240,00
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za uknjiženje čestice prema Tablici
1, točke 1., prijedloga ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedene čestice u
glavnu knjigu imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 2. prijedloga ovog Zaključka.

II
ODLUKU
1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o.
Kozala, označene kao k.č.br. 610/16 – stambena zgrada i dvorište od 208 m2 koja se sastoji od
stambene zgrade na adresi Ante Kovačića 18, zemljišta na kojem je zgrada izgrađena i zemljišta
koje predstavlja građevnu česticu (okućnicu) zgrade.
2. Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u k.o. Kozala, označene kao k.č.br.
610/16.
Početna kupoprodajna cijena nekretnine: 812.419,23 kn. U početnu kupoprodajnu cijenu
nije uključen porez na promet nekretnina, koji plaća kupac.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom da javni natječaj iz točke
1. i 2. ove Odluke provede sukladno članku 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke i
članku 16. i 17. Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.
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O b r a z l o ž e n j e
Grad Rijeka vlasnik je nekretnine na adresi Ante Kovačića 18, koja je u zemljišnoj knjizi za
k.o. Kozala, upisana u z.k.ul. 759 i označena kao k.č.br. 610/16 – stambena zgrada i dvorište od
208 m2. U naravi lokacija predstavlja stambenu zgradu na navedenoj adresi (koja se sastoji od
jednog stana), zemljište ispod zgrade i zemljište u njezinom dvorištu.
Zemljište na lokaciji nalazi se na upravljanju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem, a zgrada na upravljanju Odjela gradske uprave za
gospodarenje imovinom, koji je zgradu u više navrata izlagao prodaji, ali za njezinu kupnju,
obzirom da se nije prodavalo i zemljište, nije bilo interesa.
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje izdao je
rješenje KLASA: UP/I-350-05/09-06/37 od 29. travnja 2010. godine prema kojem građevnu česticu
zgrade odnosno zemljište za njezinu redovnu uporabu predstavlja k.č.br. 610/16. Obzirom na
protek vremena Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
izdao je urbanističku suglasnot KLASA: 350-02/18-01/228, URBROJ: 2170/01-01-10-187-2 od 09.
svibnja 2018. godine, kojom je građevna čestica formirana u identičnom obliku kao 2010. godine.
Odredbom članka 13. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko –
goranske županije" broj 48/09 i 14/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) određeno je da
Grad Rijeka zemljištem u svom vlasništvu raspolaže temeljem javnog natječaja pa predlažemo da
se, u skladu sa odredbom članka 13. stavak 1. točka 1b. Odluke o građevinskom zemljištu donese
odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada te da se
sukladno članku 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke donese odluka o
raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju stana (zgrade), pod sljedećim uvjetima:
I PREDMET PRODAJE
- K.č.br. 610/16 – stambena zgrada i dvorište od 208 m2, upisana u z.k.ul. 759, k.o. Kozala
II KUPOPRODAJNA CIJENA
1.Kupoprodajna cijena zgrade:
Stan neprikladan za stanovanje broj 1, Ante Kovačića 18, ukupne površine 119,47 m2.
Stan se nalazi u prizemlju i na prvom katu stambene zgrade.
Stan je prazan, nije u funkciji stanovanja te iziskuje ulaganja znatnih novčanih sredstava da
bi se doveo u funkciju stanovanja.
Energetski certifikat razred G.
Kupoprodajna cijena stana za m2: 5.659,82 kn/m2
Ukupna kupoprodajna cijena stana: 676.179,23 kn ( 83,23% ukupne početne kupoprodajne
cijene nekretnine)
2.Kupoprodajna cijena zemljišta:
Zona i namjena zemljišta: 2 (druga), stambena (1-3 stana)
Kupoprodajna cijena za m2 zemljišta: 655,00 kn/m2
Ukupna kupoprodajna cijena za 208 m2 zemljišta: 136.240,00 kn (16,77% ukupne početne
kupoprodajne cijene nekretnine)
3.Ukupna početna kupoprodajna cijena k.č.br. 610/16: 812.419,23 kn.
U početnu kupoprodajnu cijenu nije uključen porez na promet nekretnina, koji plaća kupac.
III 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).
-Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja kupoprodajnog ugovora sa najpovoljnijim
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.

-Prijave se predaju u pisanom obliku na Naslov: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za
gospodarenje imovinom, 51000 Rijeka, Titov trg 3, prizemlje, s napomenom: “Prijava na natječaj
za kupnju nekretnine u k.o. Kozala, lokacija Ante Kovačića 18 - ne otvarati - ”. Na omotnici treba
obvezno napisati redni broj lokacije iz objavljenog natječaja, na koju se prijava odnosi.
- Prijave se predaju i moraju biti zaprimljene u Pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3, prizemno,
šalter br. 1) do roka navedenog u tekstu natječaja (bez obzira na način dostave), kada će biti i
javno otvaranje prijava, na istoj adresi, u Sali u prizemlju.
- Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. Prijave se izrađuju i
predaju na hrvatskom jeziku.
- Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki
"SADRŽAJ PRIJAVE". Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu
cijenu.
- Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude i sklapanja
kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
- Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju i natjecateljima čije su prijave nepotpune i
nepravovremene uplaćeni iznos jamčevine se vraća.
- Licitacija se provodi odmah po isteku roka za podnošenje prijave.
- Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan daju u
zapisnik svoje ponude, s time da početna isklična ponuda cijene (iskazana ukupno ili po 1 m2) ne
može biti niža od one objavljene u natječaju.
- Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta u jednom krugu.
- U sljedećem krugu, početna isklična ponuda cijene je najviša ponuđena cijena iz
prethodnog kruga.
IV. PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE NEKRETNINE
- Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku od 90
dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.
- U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene nekretnine u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora o kupoprodaji stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 5 % od kupoprodajne
cijene nekretnine.
- Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine putem kredita banke smatra se jednokratnim
plaćanjem.
V. SADRŽAJ PRIJAVE:
V.1. Pisana prijava:
-ime i prezime, OIB i adresa natjecatelja (fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, OIB i sjedišta
natjecatelja (pravne osobe), kontakt telefon i/ili e-adresu,
-broj računa za povrat jamčevine
-potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave.
V.2.Prilozi prijavi:
-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 prijava za kupoprodaju nekretnina/Izjava o
prihvaćanju uvjeta natječaja (Natječajna dokumentacija),
-dokaz o uplati jamčevine na žiro račun depozita broj IBAN: HR322402006-1500265860 kod
Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj: 68-7757-OIB-274 i to u iznosu od
67.618,00 kn.
V.3. 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.

VI. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ukupna ponuđena kupoprodajna cijena, uz
prihvaćanje i zadovoljavanje svih ostalih uvjeta natječaja.
Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ukoliko se utvrdi da
natjecatelj osobno ili pravna osoba kojoj je natjecatelj osnivač ili član uprave ima nepodmirenih
obveza prema Gradu Rijeci te ukoliko ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete
sklopljenim važećim ugovorima.
VII. PRIJAVA TREBA OBVEZNO SADRŽAVATI:
- Pismenu prijavu,
- Za fizičke osobe – presliku osobne iskaznice ili putovnice, OIB,
- Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim
prilozima,
- Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i
- Dokaz o zadovoljavanju općih uvjeta natječaja.

ZAKLJUČAK O UKNJIŽENJU VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA TEMELJEM PRAVNOG SLIJEDA U
K.O. KOZALA
Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Statutu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske
županije broj 24/09, 11/10 i 5/13) i Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke od 15.02.2017.
(KLASA: 023-01/17-04/9-90, URBROJ: 2170/01-15-00-17-29), Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem unio je u evidenciju vlasništva zemljišta podatak za
1 zemljišnu česticu koja je u vlasništvu Grada Rijeke. Površina zemljišta koje se unosi u evidenciju
po ovom materijalu iznosi 208,00 m2, vrijednosti u iznosu od 136.240,00 kn, prikazano u Tablici 1.
ovog Zaključka o uknjiženju vlasništva zemljišta.

Sukladno navedenom predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeće:

I. Z A K L J U Č A K
1.

Prihvaća se informacija Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem o uknjiženju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u evidenciju vlasništva zemljišta Grada
Rijeke za čestice navedene u Tablici 1. prijedloga ovog Zaključka temeljem prijavnog lista.
Tablica 1 - Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke unešeno u evidenciju vlasništva zemljišta
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2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da
dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za uknjiženje čestice prema Tablici 1, točke 1.,
prijedloga ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede knjiženje navedene čestice u glavnu
knjigu imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 2. prijedloga ovog Zaključka.

II. O

D

L

U
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1.Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Kozala,
označene kao k.č.br. 610/16 – stambena zgrada i dvorište od 208 m2 koja se sastoji od stambene
zgrade na adresi Ante Kovačića 18, zemljišta na kojem je zgrada izgrađena i zemljišta koje
predstavlja građevnu česticu (okućnicu) zgrade.
2. Nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u k.o. Kozala, označene kao k.č.br.
610/16.
Početna kupoprodajna cijena nekretnine: 812.419,23 kn. U početnu kupoprodajnu cijenu
nije uključen porez na promet nekretnina, koji plaća kupac.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom da javni natječaj iz točke 1.
i 2. ove Odluke provede sukladno članku 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke i
članku 16. i 17. Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.

