
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/41-46
URBROJ: 2170/01-15-00-19-51
Rijeka, 27. 5. 2019.

A
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, 27. svibnja 2019. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u 
k.o.Srdoči, označenog kao: k.č. 5/1280 površine 1028 m2 upisana u z.k.ul. 5128 u 6/12 dijela 
(površine udjela 514 m2) i  k.č. 5/987 površine 75 m2 upisana u z.k.ul. 5129 u 2/4 dijela (površina 
udjela 37,50 m2) - dio građevne čestice Dp-4 na kojoj je planirana izgradnja poslovno-stambene 
građevine, obje u k.o. Srdoči, površina udjela koji je predmet natječaja iznosi: 551,50 m2. 

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 1.357,00 kn/m2 što za ukupno 551,50 m2 iznosi 
sveukupno 748.385,50 kn.

U kupoprodajnu cijenu nisu uračunati porezi koje snosi kupac sukladno zakonu.
3. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke za provedbu natječaja sukladno uvjetima iz prijedloga ove odluke.

B
Na temelju članka 28. stavka 2. podstavka 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, 27. svibnja 2019. godine, donio je sljedeću

ODLUKU 

1. Grad Rijeka otkupit će dijelove zemljišnih čestica za uređenje i izgradnju parka na 
Martinkovcu građevne čestice oznake JZ-30 od suvlasnika Tomislava Srdoča ukupne površine 
698,25 m2 po cijeni od 80 EUR (što iznosi 592,08 kn preračunato po tečaju za EUR na dan 
16.02.2019. 1 EUR = 7,400972 kn) odnosno za sveukupno 413.419,86 kn,  zemljište oznaka i 
suvlasničkih dijelova kako slijedi: dio k.č. 1763/1 - 6/24 dijela  (površina suvlasničkog udjela 

158,75 m2), dio k.č. 1763/5 -  3/6 dijela (površina suvlasničkog udjela 97,00 m2), dio k.č. 
1763/9 – 6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 214,00 m2), dio k.č. 1763/10 – 3/6 dijela 
(površina suvlasničkog udjela 45,50 m2) i dio k.č. 1763/12 – 6/24 dijela (površina suvlasničkog 
udjela 183,00 m2).

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu 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,



Meri Pavešić, Tatjane Vučković, Jasmine Pavličić
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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O b r a z l o ž e n j e

Detaljnim planom uređenja dijela stambenog područja Martinkovac ("Službene novine" Primorsko-
goranske županije broj 18/09) odnosno Izmjenama i dopunama istoga plana ("Službene novine" 
Primorsko-goranske županije broj i 51/13) planirano je uređenje javnog parka planske oznake JZ-
30 (u daljnjem tekstu : građevna čestica parka) na zemljištu u k.o. Srdoči. Na temelju DPU-a   
izrađena je i provedena parcelacija zemljišta.
Građevna čestica JZ-30 ima ukupnu površinu od 4.672 m2 od čega je:

 3.418 m2 zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 
 1.254 m2 zemljišta u vlasništvu je Srdoč Tomislava koji je upisan kao suvlasnik ½ dijela 

slijedećih kat. čest : 
- k.č. broj 1763/1 površine 635 m2,
- k.č. broj 1763/9 površine 856 m2 i
- k.č. broj 1763/12 površine 732 m2, upisanih u z.k.ul. 5090 k.o. Srdoči 
- k.č. broj 1763/10 površine 91 m2 i
- k.č. broj 1763/5 površine 194 m2, upisanih u z.k.ul. 5091 Srdoči.

Navedeno zemljište koje je u suvlasništvu ½ dijela Srdoč Tomislava predstavlja jedino privatno 
zemljište u građevnoj čestici parka koje Grad Rijeka do danas nije riješio.  U prethodnom razdoblju 
Grad Rijeka je na predmetnoj lokaciji parka u proteklom razdoblju (od 2012 – 2017.)  riješio 
privatno zemljište kupnjom i zamjenom te se ovim materijalom  predlaže donošenje Odluka po 
istom  modelu.

Na većem dijelu zemljišta u suvlasništvu Srdoč Tomislava u građevnoj čestici JZ- 30 prije 
donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja bila je planirana izgradnja višestambenih i 
stambeno poslovnih građevina. U tijeku javne rasprave i usvajanja Izmjena i dopuna plana, svi 
suvlasnici su tražili da im Grad Rijeka za prenamjenu zemljišta iz višestambene namjene u javnu 
(park) da u zamjenu drugo odgovarajuće zemljište na kojem je planirana višestambena izgradnja, 
po principu m2 za m2 i to za onoliku površinu koja se prenamijenila, ističući da je za do tada 
planiranu izgradnju višestambenih i stambeno poslovnih građevina na njihovom zemljištu bila 
izvršena priprema zemljišta odnosno izrađena i provedena parcelacija građevnih čestica.

U konkretnom slučaju, na 780,50 m2 zemljišta u vlasništvu Srdoč Tomislava, po Detaljnom planu 
uređenja stambenog područja Martinkovac iz 2009. godine bila je predviđena izgradnja 
višestambene (Dp-3) i poslovno-stambenih građevina (Dp-2 i Dp-4) dok je na preostaloj površini od 
473,50 m2 bila planirana javna namjena. 

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana, građevne čestice mijenjale su se na način da je zemljište 
u vlasništvu Srdoč Tomislava površine 780,50 m2 iz višestambene i poslovno-stambene namjene 
prenamijenjeno u javnu zelenu površinu-park, a površina od 473,50 m2 ostala je i dalje javne 
namjene. 

Slijedom navedenog Srdoč Tomislav je predložio da se imovinsko pravni odnosi za njegovo 
zemljište na kojem je u cijelosti planiran park, riješe na način da se za dio zemljišta izvrši zamjena 
nekretnina, a da preostali dio Grad Rijeka otkupi, kako slijedi:
- dio zemljišta u vlasništvu Srdoč Tomislava u površini od 555,75 m2 zamijeni za zemljište u 

vlasništvu Grada Rijeke u građevnoj čestici planiranoj za izgradnju građevine mješovite 
namjene-pretežito poslovne (M2) planske oznake Dp-4 površine suvlasničkog dijela od 551,50 
m2, bez plaćanja razlike u vrijednosti,  

- dio zemljišta u površini od 698,25 m2 Grad Rijeka otkupi po cijeni od 80 EUR/m2.



Slijedom iznijetog predlaže se da se primjenom odredbi Odluke o građevinskom zemljištu 
(“Službene novine” Primorsko - goranske županije broj 48/09 i 14/13 i "Službene novine Grada 
Rijeke" broj 04/14) donesu slijedeće odluke:
A. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju/zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke 

u građevnoj čestici ozneka Dp-4 površine 551,50 m2 (u zamjenu za zemljište suvlasništvo 
stranke površine 555,75 m2) vrijednosti 1.357,00 kn/m2 odnosno sveukupno 748.385,50 kn

B. Odluka o kupnji suvlasničkog dijela zemljišta u površini od 698,25 m2 po cijeni od 80 EUR/m2  
što iznosi 592,08 kn (preračunato po tečaju za EUR na dan 16.02.2019.     1 EUR = 7,400972 
kn)  odnosno sveukupno 413.419,86 kn

A. RASPIS JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU/ZAMJENU ZEMLJIŠTA
Odredbom članka 13. stavak 2. točka 3) Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine” 
Primorsko - goranske županije broj 48/09 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 04/14) 
određeno je da Grad Rijeka za zamjenu zemljišta provodi javni natječaj pa se predlaže da 
Gradonačelnik Grada Rijeke donese odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za 
zamjenu zemljišta, pod slijedećim uvjetima:

1. PREDMET PRODAJE/ZAMJENE
- k.č. 5/1280 površine 1028 m2 upisana u z.k.ul. 5128 u 6/12 dijela (površine udjela 514 

m2) i k.č. 5/987 površine 75 m2 upisana u z.k.ul. 5129 u 2/4 dijela (površina udjela 37,50 
m2) - dio građevne čestice Dp-4 čija je ukupna površine 5.866 m2 na kojoj je planirana 
izgradnja poslovno-stambene građevine, obje u k.o. Srdoči,

- površina udjela koji je predmet natječaja iznosi: 551,50 m2.
Odabranom ponuditelju nudi se sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina.

2. ZONA, NAMJENA I CIJENA ZEMLJIŠTA
Zona i namjena: II ( druga ) poslovno-stambena
Početna kupoprodajna cijena iznosi 1.357,00 kn/m2 što za 551,50 m2 iznosi sveukupno 
748.385,50 kn. 
U kupoprodajnu cijenu nisu uračunati porezi koje snosi kupac sukladno zakonu.

3. 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) koje mogu dokazati pravni 
interes za stjecanje prava vlasništva na zemljištu koje je predmet natječaja. Ponude se 
predaju u pisanom obliku na Naslov: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, prizemlje, s napomenom 
“Ponuda na natječaj od___________ ne otvarati ”.
Na omotnici obvezno treba napisati redni broj zemljišta iz objavljenog natječaja, za koje 
se podnosi ponuda.

- Ponude se predaju do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravovremene i nepotpune 
ponude neće se razmatrati.

4. POSEBNI UVJETI NATJEČAJA:
4.1. Dokaz o suvlasništvu nekretnina u k.o. Srdoči označenih kao:

- k.č. 1763/1 površine 635 m2, k.č. 1763/5  površine 194 m2, k.č. 1763/9 površine 856 
m2, k.č. 1763/10 površine 91 m2 i k.č. 1763/12 površine 732 m2, ukupne površine 2.508
m2 (površina suvlasničkog udjela od 1.254 m2);

- k.č. 1763/6 površine 4584 m2 (površina suvlasničkog udjela od 2.292 m2Ponuda 
ponuditelja da se sklopi ugovor o zamjeni suvlasničkog dijela nekretnina u vlasništvu Grada 
Rijeke i to: 6/12 dijela 5/1280 i 2/4 dijela k.č. 5/987 obje u k.o. Srdoči, (površine suvlasničkog 
udjela od 551,50 m2 vrijednosti 748.385,50 kn), za 555,75 m2 suvlasničkog dijela nekretnina 
u suvlasništvu ponuditelja vrijednosti 748.385,50 kn označenog kao:
- dio k.č. 1763/1  -  6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 158,75 m2)
- dio k.č. 1763/9  -  6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 214,00 m2)
- dio k.č. 1763/12 - 6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 183,00 m2)



5. OBVEZE PONUDITELJA
- Ugovor o prodaji/zamjeni nekretnina sklopiti u roku 30 dana nakon donošenja Odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
- prihvatiti zatečeno stanje na zemljištu koje se prodaje, po načelu "viđeno-kupljeno" što 

isključuje naknadne prigovore,
- financirati i izvesti sve radove za eventualna prelaganja instalacija i potrebna uklanjanja

na građevnoj čestici  što obuhvaća potrebnu dokumentaciju i izvođenje radova te
snašanje svih troškova koji iz narečenog proizlaze,

6. UKNJIŽBA U ZEMLJIŠNE KNJIGE I STUPANJE U POSJED
- u posjed nekretnina stečenih zamjenom strane u zamjeni stupaju sklapanjem Ugovora o 

zamjeni,
- uknjižba nekretnina u zemljišne knjige izvršit će se po sklapanju Ugovora o zamjeni. 

7. PONUDA TREBA OBVEZNO SADRŽAVATI:
- pisanu ponudu: ponuđenu cijenu u ukupnom iznosu za nekretnine koje ponuditelj 

zamjenom stječe u vlasništvo i za nekretnine koje se nude u zamjenu, sve sukladno 
posebnim uvjetima natječaja,

- za domaće fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu: preslika važeće osobne 
iskaznice ili putovnice,

- dokaz o zadovoljavanju općih i posebnih uvjeta natječaja,
- izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i potpisanu natječajnu dokumentaciju (uvjete za 

prikupljanje ponuda).

8. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Ugovor o zamjeni zemljišta Grad Rijeka će sklopiti s ponuditeljem koji prihvaća početnu 
cijenu zemljišta i ispunjava opće i posebne uvjete natječaja i prihvaća sve ostale uvjeta 
natječaja.
Grad Rijeka zadržava pravo ocjene prihvatljivosti ponuđenih nekretnina.
Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa ponuditeljem za kojeg 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, neuredno ispunjava ili 
postupa suprotno odredbama preuzetim sklopljenim važećim ugovorima.

B. KUPNJA ZEMLJIŠTA

Grad Rijeka otkupit će dijelove zemljišnih čestica za uređenje i izgradnju parka na Markinkovcu 
građevne čestice oznake JZ-30 od suvlasnika Tomislava Srdoča ukupne površine 698,25 m2 po 
cijeni od 80 EUR (što iznosi 592,08 kn preračunato po tečaju za EUR na dan 16.02.2019. godine 1 
EUR = 7,400972 kn)  i to zemljište oznaka i suvlasničkih dijelova kako slijedi:

- dio k.č. 1763/1 - 6/24 dijela  (površina suvlasničkog udjela 158,75 m2)
- dio k.č. 1763/5 -  3/6 dijela (površina suvlasničkog udjela   97,00 m2)
- dio k.č. 1763/9 – 6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 214,00 m2)
- dio k.č. 1763/10 – 3/6 dijela (površina suvlasničkog udjela   45,50 m2)
- dio k.č. 1763/12 – 6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 183,00 m2)

sveukupno 698,25 m2

odnosno za sveukupno 698,25 m2 iznosi sveukupno 413.419,86 kn



Slijedom iznijetog predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeću :

ODLUKU  A

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u 
k.o.Srdoči, označenog kao: k.č. 5/1280 površine 1028 m2 upisana u z.k.ul. 5128 u 6/12 dijela 
(površine udjela 514 m2) i  k.č. 5/987 površine 75 m2 upisana u z.k.ul. 5129 u 2/4 dijela 
(površina udjela 37,50 m2) - dio građevne čestice Dp-4 na kojoj je planirana izgradnja 
poslovno-stambene građevine, obje u k.o. Srdoči, površina udjela koji je predmet natječaja 
iznosi: 551,50 m2. 

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 1.357,00 kn/m2 što za ukupno 551,50 m2 iznosi 
sveukupno 748.385,50 kn.

    U kupoprodajnu cijenu nisu uračunati porezi koje snosi kupac sukladno zakonu.
3. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke za provedbu natječaja sukladno prijedlogu ove Odluke.

ODLUKU  B

1. Grad Rijeka otkupit će dijelove zemljišnih čestica za uređenje i izgradnju parka na 
Markinkovcu građevne čestice oznake JZ-30 od suvlasnika Tomislava Srdoča ukupne 
površine 698,25 m2 po cijeni od 80 EUR (što iznosi 592,08 kn preračunato po tečaju za EUR 
na dan 16.02.2019.     1 EUR = 7,400972 kn) odnosno za sveukupno 413.419,86 kn,  
zemljište oznaka i suvlasničkih dijelova kako slijedi: dio k.č. 1763/1 - 6/24 dijela  (površina 
suvlasničkog udjela 158,75 m2), dio k.č. 1763/5 -  3/6 dijela (površina suvlasničkog udjela 
97,00 m2), dio k.č. 1763/9 – 6/24 dijela (površina suvlasničkog udjela 214,00 m2), dio 
k.č. 1763/10 – 3/6 dijela (površina suvlasničkog udjela 45,50 m2) i dio k.č. 1763/12 – 6/24 
dijela (površina suvlasničkog udjela 183,00 m2).

2. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem.



                          

Izvod iz karte šireg područja

Kopija gruntovnog plana 

                                                                                                            

          Građevne čestice

          Grad Rijeka daje u zamjenu ½ dijela

          Grad Rijeka zamjenom i otkupom stječe 3/6 suvlasništva
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