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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-106
Rijeka, 2. 3. 2020.

Na temelju članka 19. stavka 1. 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 je 2. ožujka 2020. 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 privremeni zakup zemljišta objavljenog  dana 14. veljače 2020.godine -
I.dio.

Natječaj za lokaciju broj F.9. lokacija Mihačeva draga se poništava, te se lokacija vraća 
Odjelu na doradu. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem provođenje 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, Sanje Udović,
Jasne Klarić, Jasmine Pavličić, Adrijane Vučinović,
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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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-07/20-08/44
URBROJ: 2170/01-01-20- 20-1
Rijeka, 28. veljače 2020. godine

MATERIJAL

GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Izvješće o provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu 
     Grada Rijeke od 14. veljače 2020.g.- I.dio

Izradila:
Sanja Udović. dipl. iur.

Komisija: 
Jasna Klarić, dipl.iur
Jasmina Pavličić, dipl.oec
Adriana Vučinović

                                                                                                         Pročelnik:

                                                                                        Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

#potpis#



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM U 
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE objavljenom 14. veljače 2020. godine- I.dio 

Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, 
provela je temeljem Odluka Gradonačelnika javni natječaj za privremeni zakup građevinskog 
zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, objavljen dana 14. veljače 2020. godine u dnevniku “Novi list” i 
na internet stranicama Grada Rijeke. Natječaj je proveden prikupljanjem pisanih ponuda. 

Rok za predaju ponuda za lokaciju broj F.9. bio je 21. veljače 2020.g. u 11.00 sati, a javno 
otvaranje ponuda obavila je Komisija istog dana u 12.00 sati, u prostorijama Grada, Titov trg 3. 
Rok za predaju ponuda za preostale lokacije predviđen je do 4.ožujka 2020. g. u 11.00 sati, te će 
se one obraditi u izvješću II.dio nakon analize pristiglih ponuda. 

Pregled pristiglih ponuda:
F. Namjena zemljišta: korištenje zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i 
slične namjene.
Mjesečna zakupnina: 3,00 kn/m² za površinu zemljišta preko 1000 m² u II zoni; 

9. lokacija Mihačeva draga (II.zona) u k.o.Kozala, površine 3.994 m2
dio k.č.1268/2 u z.k.ul.1656, površine 126 m2
cijela k.č.1372/1 u z.k.ul.1656, površine 596 m2
dio k.č.1370/2 u z.k.ul.1656, površine 1670 m2
dio k.č.1371/1 u z.k.ul.1656, površine 858 m2
dio k.č.1373 u z.k.ul.1656, površine 744 m2

Posebni uvjet natječaja:

- dokaz da je ponuditelj registriran odnosno da ima odgovarajuću dozvolu za obavljanje 
djelatnosti gospodarenja neopasnim građevinskim otpadom u reciklažnom dvorištu.

- ugovor ili drugi odgovarajući akt/ispravu o reguliranju korištenja zemljišta u privatnom 
vlasništvu (dio k.č.broj 1216/3 k.o. Kozala).  

Dana 20. veljače 2020. godine, odnosno unutar roka za predaju ponuda za ovu lokaciju,  
zaprimljena je ponuda, odnosno očitovanje trgovačkog društva GRD d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva 
draga 41 koji ispunjava posebne uvjete natječaja, u kojoj je detaljno obrazložio potrebu, značaj i 
svrhu reciklažnog dvorišta na predmetnoj lokaciji, obzirom da se na području riječke aglomeracije u 
najskorije vrijeme planiraju ili već provode razvojni projekti od važnosti za Republiku Hrvatsku i 
grad Rijeku (Rijeka Gateway, izgradnja državne ceste D-403, obnova kanalizacijskog i 
vodovodnog sustava) za čiju će provedbu trebati osigurati dodatne kapacitete za privremeno 
deponiranje građevinskog materijala iz iskopa. Uz to, navedeno trgovačko društvo je navelo da je  
početni iznos mjesečne zakupnine utvrđen natječajem previsok obzirom na potrebna ulaganja 
kako bi se lokacija privela namjeni, odnosno osposobila za prijam građevinskog otpada sukladno 
pozitivnim zakonskim propisima, te predlaže da se za ovu lokaciju utvrdi početna jedinična 
mjesečna zakupnina u iznosu od 0,50 kn/m2.    

Stoga Komisija predlaže da se natječaj za ovu lokaciju poništi, te se lokacija vraća Odjelu 
na doradu. 

Slijedom navedenog Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 
Grada Rijeke predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke o 
provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta objavljenog  dana 14. veljače 
2020.godine - I.dio.

2. Natječaj za lokaciju broj F.9. lokacija Mihačeva draga se poništava, te se lokacija vraća 
Odjelu na doradu. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem provođenje ove Odluke. 



Grafički prikaz zemljišta iz natječaja-izvješće I.dio

F.9.lokacija Mihačeva draga
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