REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/125-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-157
Rijeka, 5. 11. 2019.

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 Grada Rijeke, 5. studenog 2019. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke
u k.o. Sušak, označenog kao k.č.br. 5243/2 od 255 m2 (Grad Rijeka vlasnik u 81/100 dijela
odnosno 206,55 m2) i k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375
m2, k.č.br. 5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2, k.č.br 5243/3 od 223 m2 (Grad Rijeka
vlasnik u cijelosti), ukupne površine 4444,55 m2
Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta iznosi 945,00 kn, početna kupoprodajna
cijena za 4444,55 m2 iznosi 4.200.099,75 kn.
U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac.
Zemljište se prodaje radi formiranja građevne čestice postojeće građevine industrijsko
poslovne namjene. Nudi se mogućnost zamjene.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu
Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove odluke provede sukladno Odluci 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, Odjel gradske uprave za kulturu, je radi realizacije projekta Muzeja moderne i
suvremene umjetnosti, pokrenuo postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zgradi (tzv. Hobjektu) koja se nalazi u obuhvatu Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja Benčić,
planske oznake D 6-2, namijene: javna i društvena namjena – kultura.
U prostorima prizemlja i prvog kata zgrade djeluje Muzej moderne i suvremene umjetnosti,
a drugi kat i tavanski prostor zapadnog segmenta tzv. H-objekta namijenjeni su za daljnji razvoj i
širenje Muzeja, kako je predviđeno Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013-2020. godine
i izrađenim arhitektonskim projektom.
Zgrada je u zemljišnoj knjizi za k.o. Rijeka, upisana u z.k.ul. 5222 i označena kao k.č.br.
1087/6 – poslovne prostorije i skladište od 1134 m2.
Zgrada se sastoji od poslovnih prostora oznake E-1 (suvlasnički dio od 558/1000) - u
cijelosti vlasništvo Grada Rijeke i poslovnih prostora oznake E-2 (suvlasnički dio od 442/1000) - u
cijelosti vlasništvo PIK-a d.d.
Prostor oznake E-2 u vlasništvu PIK-a čine poslovni prostor na 2. katu (koji se sastoji od 18
ureda, 7 arhiva, 6 spremišta, 7 hodnika, 2 garderobe i sobe za sastanak, površine 977,92 m2) i
skladište u potkrovlju površine 1023,60 m2 (sveukupna površina - 2001,52 m2).
Ovim materijalom predlaže se rješavanje imovinsko pravnih odnosa na prostoru oznake E2 u vlasništvu PIK-a, koji će preuzeti u posjed i na upravljanje Odjela gradske uprave za
gospodarenje imovinom.
Procjembenim elaboratom broj 32/19 i Dopunom procjembenog elaborata, koje je u srpnju
2019. godine izradio sudski vještak graditeljske struke Marko Agbaba, vrijednost poslovnog
prostora i skladišta utvrđena je na 3.833,00 kn/m2, odnosno za 2001,52 m2 ukupno 7.672.000,00
kn. Procjembeno Povjerenstvo Grada Rijeke je Dopunu procjembenog elaborata prihvatilo na
svojoj sjednici održanoj 13. rujna 2019. godine.
Tijekom rada po predmetu PIK d.d. je predložio da se imovinsko pravni odnosi riješe na
način da se njihov poslovnu prostor zamijeni za zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Sušak
(n.i.), na kojem je formirana građevna čestica poslovnog objekta PIK-a na Vežici.
Za formiranje građevne čestice ovaj je Odjel izdao suglasnost KLASA: 350-02/19-01/355,
URBROJ: 2170/01-01-10-19-4 od 27. lipnja 2019. godine, prema kojoj građevnu česticu
predstavljaju nekretnine u k.o. Sušak (n.i.), označene kao:
- k.č.br. 5247/1 od 9522 m2 - vlasnik PIK d.d.
- k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375 m2, k.č.br.
5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2, k.č.br 5243/3 od 223 m2 - vlasnik Grad Rijeka
-k.č.br. 5243/2 od 255 m2 - vlasnik Grad Rijeka u 81/100 dijela (206,55 m2) i PIK d.d. u
19/100 dijela (odnosno 48,45 m2).
Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 4444,55 m2.
Na dijelu k.č.br. 5245/1 izvedeno je proširenje dvorišta vatrogasnog doma izgrađenog na
susjednom zemljištu i izgrađeno je boćalište. K.č.br. 5245/1 je radi deniveliranosti terena za 5,6
metara niža od kompleksa PIK-a te je potrebno da boćalište ostane u funkcji do privođenja
zemljišta namjeni i da ga koriste djelatnici vatrogasnog doma i PIK-a, sukladno dogovoru
vatrogasne postrojbe i PIK-a.
Na k.č.br. 5247/2 u zemljišnoj knjizi je upisana zabilježba prigovora Katarine Ratković (Z25276/17), a na k.č.br. 5243/2 zabilježba prigovora Katarine Ratković na rješenje o brisanju
zabilježbe povrata (Z-27140/18).
Prema Odluci o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije"
broj 48/09 i 14/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) lokacija na Vežici nalazi se u 2. zoni
građevinskog zemljišta, poslovno industrijske namjene.
Cijena predmetnog zemljišta, sukladno Cjeniku građevinskog zemljišta ("Službene novine
Primorsko-goranske županije" broj 18/10, "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/14 i 3/15),
utvrđena je u iznosu od 945,00 kn/m2, odnosno za 4444,55 u iznos od ukupno 4.200.099,75 kn.
Razlika u vrijednosti poslovnog prostora i skladišta na lokaciji Rikard Benčić (7.672.000,00
kn) i zemljišta na lokaciji Vežica ( 4.200.099,75) iznosi 3.471.900,25 kn.

Obzirom na važnost uređenja lokacije Benčić za daljnji kulturni razvitak grada, PIK Rijeka
je voljan izvršiti zamjenu nekretnina na način da Grad Rijeka stekne u vlasništvo cijelu PIK-ovu
etažu E-2 ( u naravi 2. kat i potkrovlje) na lokaciji Benčić i da izvrši upis prava vlasništva navedene
etaže sklapanjem ugovora o zamjeni nekretnina, a da za razliku u vrijednosti nekretnina u iznosu
od 3.471.900,25 kn Grad Rijeka u roku od 3 godine da PIK-u Rijeka drugo zemljište ili drugu
odgovarajuću nekretninu ili da se razlika vrijednosti kompenzira na drugi odgovarajući način,
sukladno dogovoru PIK-a Rijeka d.d. I Grada Rijeke.
Smatramo da je navedeni prijedlog za Grad Rijeku prihvatljiv obzirom da lokacija R. Benčić
predstavlja jedan od kapitalnih projekata Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu. Pri tome
se napominje da stjecanje vlasništva dijela prethodno navedenog poslovnog prostora ne podliježe
plaćanju poreza na dodanu vrijednost, a Grad Rijeka je oslobođen i plaćanja poreza na promet
nekretnina.
Sukladno navedenom, obzirom da je člankom 13. stavkom 2. točkom 3. Odluke o
građevinskom zemljištu određeno da Grad Rijeka zemljište u svom vlasništvu raspolaže temeljem
javnog natječaja, predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke donese odluku o raspisivanju i
provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta, pod slijedećim uvjetima:
1.

PREDMET PRODAJE:
-k.č.br. 5243/2 od 255 m2 - Grad Rijeka vlasnik u 81/100 dijela (206,55 m2)
- k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375 m2, k.č.br.
5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2, k.č.br 5243/3 od 223 m2 - Grad Rijeka vlasnik u
cijelosti.
Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke: 4444,55 m2
Prodaja radi proširenja građevne čestice postojeće građevine.
Nudi se mogućnost zamjene nekretnina.
2.

ZONA I NAMJENA ZEMLJIŠTA
- Zona: 2. (druga)
- Namjena: poslovno-industrijska

3.

KUPOPRODAJNA CIJENA
- Početna kupoprodajna cijena po m2: 945,00 kn/m2,
- Početna kupoprodajna cijena za 4444,55 m2: 4.200.099,75 kn. U kupoprodajnu cijenu nije
uključen porez na promet nekretnina i plaća ga stjecatelj.

4.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i domaće
pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, koje mogu dokazati pravni interes za
zamjenu zemljišta koje je predmet natječaja.
Ponude se predaju u pisanom obliku na naslov: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Rijeka - Titov trg 3, prizemlje, s
napomenom : "Ponuda na natječaj za prodaju zemljišta – ne otvarati" Na omotnici treba obavezno
napisati redni broj zemljišta iz objavljenog natječaja, na koje se ponuda odnosi.
Ponude se predaju na šalter broj 1 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemno, do roka
navedenog u tekstu natječaja. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
5.

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA
Dokaz o vlasništvu - k.č.br. 5247/1, k.o. Sušak (n.i.)
Dokaz o etažnom vlasništvu prostora oznake E-2 na k.č.br. 1087/6, upisanoj u z.k.ul. 5222,
k.o. Rijeka.
Zemljište u vlasništvu Grada Rijeke stječe se u vlasništvo i preuzima u posjed po načelu
“viđeno-kupljeno” te ponuditelj preuzima obvezu da će eventualno prelaganje instalacija i
uklanjanje građevina koje se nalaze na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke izvršiti o svom trošku,
bez prava da od Grada traži naknadu navedenih troškova. Navedeno obuhvaća i izvedeno
proširenje dvorišta vatrogasnog doma i izgrađenog boćališta na dijelu k.č.br. 5245/1. K.č.br. 5245/1
je radi deniveliranosti terena za 5,6 metara niža od kompleksa PIK-a te je potrebno da boćalište

ostane u funkcji do privođenja zemljišta namjeni i da ga koriste djelatnici vatrogasnog doma i PIKa, d.d. sukladno dogovoru vatrogasne postrojbe i PIK-a.
Preuzimanje obveze ponuditelja:
- da sklapanjem ugovora o zamjeni nekretnina dozvoli Gradu Rijeci upis prava vlasništva
Grada Rijeke i stupanje u posjed cjelokupnog poslovnog prostora oznake E-2 u vlasništvu PIK-a,
na k.č.br. 1087/6, upisanoj u z.k.ul. 5222, k.o. Rijeka odmah po sklapanju ugovora o zamjeni
- da u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora sa predstavnikom Grada Rijeke - Odjela
za kulturu i/ili Odjela za gospodarenje imovinom, zapisnički izvrši predaju/preuzimanje u posjed
prostora
Za razliku u vrijednosti prostora PIK-a na lokaciji Benčić i zemljišta u vlasništvu Grada
Rijeke na lokaciji na Vežici u iznosu od 3.471.900,25 kn, Grad Rijeka će u roku od 3 godine od
sklapanja ugovora o zamjeni, dati u vlasništvo PIK-u d.d. drugu odgovarajuću nekretninu u
vlasništvu Grada Rijeke ili pitanje plaćanja razlike u vrijednosti riješiti na drugi način, sukladno
dogovoru Grada Rijeke i PIK-a d.d.
6. MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji ponudi početnu kupoprodajnu
cijenu za zemljište koje je predmet prodaje/zamjene, zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća
posebne uvjete natječaja uz uvjet da predloži da se zemljište u vlasništvu Grada Rijeke zamijeni za
nekretninu u k.o. Rijeka, označenu kao k.č.br. 1087/6, prostor oznake E-2, uz obračun vrijednosti
ponuđenog dijela u iznosu od 3.833,00 kn/m2 odnosno za 1.095,7735 m2 kupno 4.200.099,75 kn,
te da za razliku u vrijednosti nekretnina u iznosu od 3.471.900,25 prihvati da se isto riješi
prijebojem sa drugom odgovarajućom nekretninom ili na drugi način, u roku od 3 godine od dana
sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina.
Grad Rijeka zadržava pravo nesklapanja ugovora sa 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.
Nakon donošenja odluke Gradonačelnika Grada Rijeke, s najpovoljnijim ponuditeljem će se
sklopiti ugovor o zamjeni nekretnina.
7. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora obavezno sadržavati:
- Pisanu ponudu s:
- navedenim imenom, OIB-om i adresom natjecatelja odnosno nazivom, OIB-om i adresom
sjedišta tvrtke, kontakt telefonom i adresom e-pošte ponuditelja
- ponuđenim iznosom cijene u kunama po m2 zemljišta i ukupnom ponuđenom cijenom
- ponuđenom zamjenom zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke sukladno posebnim uvjetima
natječaja utvrđenim u točki 5.
- Dokaz o etažnom vlasništvu nekretnine u k.o. Rijeka, upisane u z.k.ul. 5222, označene kao
k.č.br. 1087/6
- Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
- Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Rijeke
- Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja.

Sukladno navedenom predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedećiu
O D L U K U
1.Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u
k.o. Sušak, označenog kao k.č.br. 5243/2 od 255 m2 ( Grad Rijeka vlasnik u 81/100 dijela
odnosno 206,55 m2) i k.č.br. 5245/1 od 1380 m2, k.č.br. 5245/2 od 226 m2, k.č.br. 5245/5 od 375
m2, k.č.br. 5246/1 od 870 m2, k.č.br. 5247/2 od 1164 m2, k.č.br 5243/3 od 223 m2 (Grad Rijeka
vlasnik u cijelosti), ukupne površine 4444,55 m2
Početna kupoprodajna cijena po m2 zemljišta iznosi 945,00 kn, početna kupoprodajna cijena
za 4444,55 m2 iznosi 4.200.099,75 kn.
U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na promet nekretnina koji plaća kupac.
Zemljište se prodaje radi formiranja građevne čestice postojeće građevine industrijsko
poslovne namjene. Nudi se mogućnost zamjene.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu
Grada, da javni natječaj iz točke 1. ove Odluke provede sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
i uvjetima utvrđenim u prijedlogu ove Odluke.

Izvod iz karte šireg područja

Kopija katastarskog plana

Kopija gruntovnog plana
Vlasništvo PIK-a (prostor E-2)

