
Z A P I S N I K

26. Gradonačelnikovog kolegija
održanog 24. srpnja 2018. godine

Kolegij u 9,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik mr.sc. Vojko OBERSNEL i utvrđuje da 
Kolegiju prisustvuju dr.sc. Srđan ŠKUNCA, Denis ŠULINA, Jana SERTIĆ, Sanda SUŠANJ, 
Karla MUŠKOVIĆ, Ivan ŠARAR, Vera BEGIĆ-BLEČIĆ, mr.sc. Mladen VUKELIĆ, Verena 
LELAS TURAK, Željko JURIĆ i Nada GUNJAČA.

Opravdano odsutni: Marko FILIPOVIĆ, dr.sc. Nikola IVANIŠ, zamjenici 
Gradonačelnika, Ljiljana BULJAN, Irena MILIČEVIĆ, Jasna LIKER, Snježana SKOČILIĆ.

Sjednici također prisustvuju:
1. Jasna KUKULJAN, KD Čistoća d.o.o. Rijeka
2. Hinko MANCE, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
3. Ivona JURANOV i Željko VITAS, Odjel gradske uprave za komunalni sustav
4. Karmen MLACOVIĆ, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i 

građenje
5. Anamarija RONJGA, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke
6. Vesna LABUDOVIĆ-MARŽIĆ, Ksenija MUZICA, Smiljana RADOVIĆ LAGATOR, Aleksandar 

MERLE, Ured Grada

DD NN EE VV NN II RR EE DD

1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 19. lipnja do 23. srpnja 2018. godine

2. Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2017. godinu

3. Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2017. godinu

4. Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada Rijeke

5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju djelatnosti za poslovne prostore za koje ističu ugovori o 
zakupu

6. Izvješće o provedenom natječaju za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke 
objavljenom 10. srpnja 2018. godine

7. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Drenova, -k.o. Rjjeka)

8. Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora u ulici Šetalište Joakima Rakovca 33

Točka 1.

Pod ovom točkom dnevnog reda Gradonačelnik je izložio Informaciju o zaključcima 
donesenim u razdoblju od 19. lipnja do 23. srpnja 2018. godine.

Dodatno je direktorica KD Čistoća d.o.o. obrazložila Cjenik javne usluge prikupljanja 
miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva te Cjenik javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne 
i fizičke osobe – obrtnike te ostale korisnike koji nisu kućanstva, a na koje je Gradonačelnik 
9. srpnja 2018. godine dao suglasnost u skladu sa odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.



Točka 2.

Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2017. godinu, 
obrazložio je mr.sc. Mladen VUKELIĆ i Hinko MANCE, zapovjednik JVP Grada Rijeke.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Rijeke Grada Rijeke za 2017. godinu

2. Prihvaća se Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke Grada Rijeke za 
2017. godinu. 

Točka 3.

Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2017. godinu, obrazložila je 
Ivona JURANOV.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2017. godinu.

Točka 4.

Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Rijeke, obrazložila je Denis ŠULINA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

I
Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 

prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 2. svibnja 2018. godine.

II
Prihvaća se Informacija o provedenom javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih 

prostora objavljenog na WEB stranicama Grada Rijeke, dana 20. lipnja 2018. godine.

Točka 5.

Prijedlog zaključka o utvrđivanju djelatnosti za poslovne prostore za koje ističu 
ugovori o zakupu, obrazložila je Denis ŠULINA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

Na temelju članka 6., članka 29. i članka 30. Odluke o zakupu poslovnog prostora 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18) i Zapisnika sa 35. sastanka Povjerenstva za poslovni 
prostor od 12. srpnja 2018. godine utvrđuju se

DJELATNOSTI ZA POSLOVNE PROSTORE KOJIMA ISTIČE UGOVOR O ZAKUPU U 
STUDENOM I PROSINCU 2018. GODINE
1. Poslovni prostor: 201638 – Vodovodna 20, površine 33 m2, III. zona

Zakupnik: BORISLAV MLIKOTA iz Rijeke, Jože Gabrovšeka 2

Područje Djelatnost i Šifra  NKD

GARAŽA Garaža za smještaj vozila

2. Poslovni prostor: 201033 – Moše Albaharija 3/A, površine 297 m2, III. zona 

Zakupnik: URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI iz Rijeke, 
Riva 10

Područje Djelatnost i Šifra  NKD



O 84.11 – Opće djelatnosti javne uprave – pomoćne prostorije za smještaj arhivske građe

Točka 6.

Izvješće o provedenom natječaju za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada 
Rijeke objavljenom 10. srpnja 2018. godine, obrazložio je dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Na temelju članka 19. stavka 2. podstavka 2. 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, 24. srpnja 2018. godine, donio sljedeću

O D L U K U

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 31. kolovoza 2017. godine za slijedeće lokacije:
1. LOKACIJA U K.O. PLASE
- prodaja zemljišta označenog kao k.č.1906/62 (površine 12 m2) i k.č. 1906/63 (površine 1 m2) u 
k.o. Plase
- ukupna površina zemljišta: 13 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, garaža
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 655,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 8.515,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnine označene kao k.č. 1906/57 u k.o. Plase
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
2. LOKACIJA U K.O. PODVEŽICA 
- prodaja zemljišta označenog kao k.č. 897/6 u k.o. Podvežica
- ukupna površina zemljišta: 38 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena namjena
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 325,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 12.350,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu postojeće stambene građevine (k.č. br. 882/3 u k.o. Podvežica) 
te urbanistička suglasnost za formiranje građ. čestice
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
3. LOKACIJA U K.O. DRENOVA 
- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 175 u k.o. Drenova   
- ukupna površina zemljišta: 563 m2
- zona i namjena zemljišta: 3. zona, stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 265,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 149.195,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu stana u zgradi Drenovski put 28 (upisan u podul. 293, zk.ul. 
729, k.o. Drenova (izvadak iz knjige položenih ugovora)
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta
4. LOKACIJA U K.O. PLASE 
- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 629/1 (površine 195 m2) i dio k.č. 630 (površine 17 m2) 
u  k.o. Plase
- ukupna procijenjena površina zemljišta: 212 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 655,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 138.860,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. 2039 u k.o. Plase
- nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta
5. LOKACIJA U K.O. KOZALA 
1.1. - prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1017/3 u k.o. Kozala

- ukupna procijenjena površina zemljišta: 124 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 325,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 40.300,00 kn

1.2. - prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1018 u k.o. Kozala



- ukupna procijenjena površina zemljišta: 69,75 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 655,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 45.686,25 kn

- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. 1016 u k.o. Kozala
- nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta
6. LOKACIJA U K.O. SRDOČI 
- prodaja zemljišta označenog kao k.č. 449/134 (površine 358 m2), k.č. 449/131 (površine 4 m2), 
k.č. 449/133 (površine 63 m2) i k.č. 449/132 (površine 8 m2) u k.o. Srdoči
- ukupna površina zemljišta: 433 m2
- zona i namjena zemljišta: 3. zona, stambena – višeobiteljska    
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 530,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 229.490,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnina u k.o. Srdoči, označenih kao k.č. 778/1, 781/1 i k.č. 
781/2 (čijom parcelacijom nastaju k.č. 778/7, k.č. 778/6, k.č. 781/2 i k.č. 781/8) 
- nudi se mogućnost zamjene zemljišta
7. LOKACIJA U K.O. RIJEKA 
- prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 2069 u k.o. Rijeka  
- ukupna površina zemljišta: 503,51 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 325,00 kn
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 163.640,75 kn
- poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnine označene kao k.č. 2068 u k.o. Rijeka
- nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta 
8. LOKACIJA U K.O. PLASE 
- osnivanje prava služnosti puta na k.č. 1592/65 (površina služnosti 17 m2), upisano u z.k.ul. 4603 
u k.o. Plase
- ukupna površina služnosti: 17 m2
- zona: 2. zona
- početna naknada za osnovanu služnost (kn/m2): 35,00 kn
- ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 595,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu k.č. 1592/5 u k.o. Plase
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta
9. LOKACIJA U K.O. RIJEKA1
- osnivanje prava služnosti puta na k.č. 1753/4 (površina služnosti 22 m2), k.č. 1753/1 (površina 
služnosti 65 m2) i k.č. 1753/5 (površina služnosti 100 m2), upisano u z.k.ul. 1872 u k.o. Rijeka
- ukupna površina služnosti: 187 m2
- zona: 2. zona
- početna naknada za osnovanu služnost (kn/m2): 35,00 kn
- ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 6.545,00 kn
- poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. 1819/1 u k.o. Rijeka
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta

2. Ponuditeljima za sklapanje ugovora u smislu točke 1. ove odluke utvrđuju se:
2.1. Za lokaciju br. 1: Ranka Žic, Rijeka, Velebitska 7 i Matija Marečić, Rijeka, Velebitska 5 
svaka u ½ dijela, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 657,00 kn/m2, odnosno ukupno 
8.541,00 kn.  
2.2. Za lokaciju br. 2: : Ivan Bozanić, Dinka Bozanić i Daria Bozanić Jusup, svi iz Rijeke, Ede 
Starca 6,  svaki u 1/3 dijela, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 326,00 kn/m2, odnosno 
ukupno 12.388,00 kn.  
2.3. Za lokaciju br. 3: Milan Perić iz Rijeke, Drenovski put 28, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 265,00 kn/m2, odnosno ukupno 149.195,00 kn.  
2.4. Za lokaciju br. 4: Zdenka Perović, Rijeka, Karasova 20, s ponuđenom kupoprodajnom 
cijenom od 655,00 kn/m2, odnosno ukupno 138.860,00 kn s obročnom otplatom na rok 5 godina.  
2.8. Za lokaciju br. 8 : Biserka Uljar, Rijeka, Lipa 2/1, s ponuđenom naknadom za pravo 
služnosti od 35,00 kn/m2, odnosno ukupno 595,00kn
2.9. Za lokaciju br. 9. : Šime Živković, Rijeka, Braće Branchetta 15a, s ponuđenom naknadom 
za pravo služnosti od 35,00 kn/m2, odnosno ukupno 6.545,00 kn.  

Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ponuditelja za kojeg se 
utvrdi da ponuditelj osobno ili pravna osoba čije je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene 



obveze prema Gradu Rijeci ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze preuzete važećim 
sklopljenim ugovorima.

3. Za lokacije iz točke 1. ove odluke, označene rbr. 5, 6 i 7 javni natječaj će se ponoviti 
kada se za to steknu uvjeti.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sklapanje ugovora s ponuditeljima iz točke 2. ove odluke.

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

Točka 7.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (-k.o. Drenova, -k.o. Rjjeka), obrazložio je 
dr.sc. Srđan ŠKUNCA.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

I
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, 24. srpnja 2018. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, 
označenog kao dio k.č.br. 1282/1 procijenjene površine od 41 m2, dio k.č.br. 1282/2 procijenjene 
površine od 159 m2 i dio k.č.br. 1337/2 procijenjene površine od 20 m2, sve u k.o. Drenova

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 530,00 kn/m2, što za 220 m2 zemljišta iznosi 
ukupno 116.600,00 kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja 

građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove odluke sukladno 
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.  

II
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, 24. srpnja 2018. godine, donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, 
označenog kao dio k.č.br. 386/2 procijenjene površine 305 m2 i dio k.č.br. 356/112 procijenjene 
površine 7 m2, k.o. Drenova

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 430,00 kn/m2, što za 312 m2 zemljišta iznosi 
ukupno 134.160,00 kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja 

građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke za provedbu točke 1. ove odluke sukladno 
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.  

III
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, 24. srpnja 2018. godine, donio sljedeću 



O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke
označenog kao dio k.č.br. 1662, k.o. Rijeka, procijenjene površine od 122 m2, dio k.č.br. 1663, k.o. 
Rijeka, procijenjene površine od 134 m2 i dio k.č.br. 1688, k.o. Rijeka, procijenjene površine od 18 
m2.
Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 655,00 kn/m2, što za 274 m2 iznosi ukupno 
179.470,00  kuna.  

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.
Nudi se sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu

Grada, da javni natječaj iz točke 1.ove odluke provede sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove odluke.

Točka 8.

Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora u ulici Šetalište Joakima 
Rakovca 33, obrazložila je Karla MUŠKOVIĆ.

Gradonačelnik je donio sljedeći
z a k l j u č a k

1. Prihvaća se sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Rijeci na adresi Šetalište 
Joakima Rakovca 33, površine 58,50 m2 između Hrvatske čitaonice Trsat kao zakupodavca i 
Grada Rijeke kao zakupca.

2. Ugovor iz točke 1. ovog zaključka sklopit će se na rok do 31. kolovoza 2028. godine.
3. Grad Rijeka i Hrvatska čitaonica Trsat utvrdili su mjesečni iznos zakupnine za prostor iz 

točke 1. ovog zaključka u iznosu od 400 EUR (izraženo u protuvrijednosti u kunama prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća). 

4. Prihvaća se sklapanje ugovora o podzakupu prostora iz točke 1. ovog zaključka s 
Udrugom umirovljenika Rijeke do 31. kolovoza 2028. godine. 

Udruga će prostor  koristiti bez plaćanja naknade, za obavljanje djelatnosti Kluba 
umirovljenika i starijih osoba Trsat.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje ugovora iz 
točki 1. i 4. ovog zaključka, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Time je iscrpljen dnevni red te je ista zaključen u 10,25 sati.

PROČELNICA UREDA GRADA GRADONAČELNIK

Verena LELAS-TURAK mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis# #potpis#
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