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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/62-61
URBROJ: 2170/01-15-00-20-16
Rijeka, 2. 6. 2020.

Gradonačelnik je 2. lipnja 2020. godine donio sljedeći 

I
z a k l j u č a k

1. Grad Rijeka kao vlasnik 
- gr.č. broj 1591/3 upisana u z.k.ul. 658 k.o. Jurčići - što odgovara k.č. broj 1640 k.o. Zamet 

na zahtjev Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem /za 
B.Ž. i Š.L. iz Rijeke, izdaje Suglasnost na prijedlog utvrđivanja zemljišta nužnog za redovnu 
uporabu stambene građevine na dijelu k.č. broj 1640 k.o. Zamet, sukladno grafičkom prilogu koji je
sastavni dio Suglasnosti.

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

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 2. lipnja 2020. godine donio sljedeću 

O D L U K U

1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu 
Grada Rijeke, označenom kao: 
Lokacija 1:

- dio k.č. k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini 
služnosti od 22 m2

- početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela 
zemljišta, odnosno za 22 m2 iznosi 990,00 kuna jednokratno.

- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta, po prijedlogu ove Odluke.
Lokacija 2:

- dio k.č. k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini 
služnosti od 101 m2

- početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela 
zemljišta, odnosno za 101 m2 iznosi 4.545,00 kuna jednokratno.

- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta, po prijedlogu ove Odluke.
2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu 

Grada Rijeke, za provedbu ove Odluke sukladno odredbama Odluke o građevinskom zemljištu i 
uvjetima utvrđenim u prijedlogu 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, Ede Rumore, Gabrijele Kiš Jerčinović,
Sandre Batistić, Nikol Majstorović
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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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-07/20-08/102
URBROJ: 2170/01-01-20- 20-1
Rijeka, 28. svibanj 2020. godine

M A T E R I J A L

                  Gradonačelniku na donošenje

Predmet:  1. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta 
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za osnivanje prava 
služnosti puta na zemljištu u k.o. Jurčići

I z r a d i l e:
Sandra Batistić, ing. građ.
Nikol Majstorović, mag. iur.

R a v n a t e lj i c e:
Eda Rumora, d.i.a. 
Gabrijela Kiš Jerčinović, d.i.a.

                                                                                                         Pročelnik:

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

#potpis#



O b r a z l o ž e n j e

1. U svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništu Grada Rijeke Odjel 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokrenuo je postupak 
utvrđivanja zemljišta nužnog za redovnu uporabu stambene građevine na adresi Istarska 81, 
Rijeka, sagrađene na k.č. 1591/3 k.o. Jurčići, uknjižene kao vlasništvo Grada Rijeke.
Nakon izdavanja predmetne suglasnosti, vlasnicima stanova priznati će se pravo vlasništva na tom 
zemljištu nakon što vlasnici ishode rješenje o utvrđenju građevne čestice te izrade i provedu 
elaborat parcelacije u katastru i zemljišnim knjigama.

Predmet ovog materijala je osnivanje prava služnosti puta na dijelu k.č.broj 1591/3 k.o. Jurčići u 
korist zgrade Istarska 81, u kojoj se nalaze stanovi u vlasništvu B. Ž. i Š. L.

2. A. P., vlasnik je susjednog zemljišta označenog kao k.č. 1583/8 upisanom u z.k.ul. 661, k.o. 
Jurčići, na kojem se nalazi stambena građevina na adresi Istarska 83. Imenovani je podnio zahtjev 
za osnivanje prava služnosti puta djelomično na istom dijelu k.č.broj 1591/3 k.o. Jurčići u vlasništvu 
Grada Rijeke.
Zahtjev obrazlaže činjenicom da njegova okućnica odnosno stambena zgrada Istarska 83 radi 
velike denivelacije terena nema direktan kolni pristup već jedino pješački pristup sa sjeverne strane 
s parkiranjem izvan građevne čestice odnosno okućnice. Zahtjev smatramo opravdanim iz razloga 
što bi se predmetnom služnosti puta omogućio kolni prilaz okućnici zgrade sa istočne strane. 
Podnositelj zahtjeva za služnost puta u cijelosti je upoznat s činjenicom da zemljište za koje je 
zatražio pravo služnosti sada koriste suvlasnici zgrade Istarska 81 te da je ograđeno ulaznim 
vratima (portunom).  

Iz gore opisanih razloga za osnivanje služnosti predlaže se raspisivanje natječaja s posebnim 
uvjetima:

- A. P. ugovorom preuzima obvezu rješavanja pitanja izvršavanja služnosti u dogovoru s 
suvlasnicima zgrade Istarska 81, te se s osnova služnosti odriče bilo kakvih potraživanja 
prema Gradu Rijeci ili ispunjenja od strane Grada Rijeke. 

- B. Ž. i Š. L. ugovorom preuzimaju obvezu omogućavanja izvršenja prava služnosti A. P. na 
način dogovornog prolaza kroz ulazna vrata (portun).

Slijedom navedenog, a primjenom odredbi Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine 
Primorsko – goranske županije" broj 48/09, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14)
predlažemo izdavanje suglasnosti za utvrđivanje zemljišta nužnog za redovnu uporabu te raspis i 
provođenje javnog natječaja za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Jurčići u 
vlasništvu Grada Rijeke.

1. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta:

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem /za B. Ž. i Š. L. iz 
Rijeke, pokrenuo je postupak utvrđivanja zemljišta nužnog za redovnu uporabu stambene
građevine na dijelu k.č. broj 1640 k.o. Zamet – adresa Istarska 81. 

U provedenom postupku utvrđeno je da je Grad Rijeka vlasnik predmetnog zemljišta – gr.č. broj 
1591/3 k.o. Jurčići. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem zahtjev vodi pod KLASOM: 350-02/19-01/611.

Stručna služba Odjela izvršila je analizu dostavljene dokumentacije, prostorno-planske 
dokumentacije važeće za predmetno područje – Generalni urbanistički plan grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 7/07, 14/13 i "Službene novine 
Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17 i 21/19), te očevid na terenu.

Utvrđeno je da se za zemljišno-knjižnu česticu:
- gr.č. broj 1591/3 upisanu u z.k.ul. 658 k.o. Jurčići – što odgovara k.č. broj 1640 k.o. Zamet       
može izdati pozitivno očitovanje na predloženi oblik i površinu zemljišta nužnog za redovnu
uporabu stambene građevine, sukladno grafičkom prilogu.



2. Osnivanje prava služnosti puta na dijelu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Odlukom o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 
"Službene novine Grada Rijeke" broj 4/14) određeno je da Grad Rijeka na zemljištu u svom 
vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor 
se sklapa na neodređeno vrijeme uz pravo Grada da ukine osnovanu služnost kada služnost izgubi 
svoju razumnu svrhu, odnosno privođenjem zemljišta planiranoj namjeni, kao i da zemljištem u 
svom vlasništvu Grad Rijeka raspolaže temeljem javnog natječaja.
Visina naknade za osnovanu služnost puta utvrđena je Cjenikom građevinskog zemljišta 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/10,13/14 i "Službene novine" Grada 
Rijeke broj  7/15), te za 1. zonu građevinskog zemljišta iznosi od 45,00 kn/m2 zauzete površine
zemljišta jednokratno. 
Slijedom svega naprijed navedenog predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke u skladu sa 
odredbom članka 13. Odluke o građevinskom zemljištu donese odluku o raspisivanju i provođenju 
javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke pod slijedećim 
uvjetima: 
I PREDMET SLUŽNOSTI  I  NAKNADA ZA OSNOVANU SLUŽNOST 
- osnivanje prava služnosti puta na zemljištu koje se nalazi u I. zoni, označenom kao :

Lokacija 1 - dio k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini 
služnosti od 22 m2, u korist građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovnu uporabu 
stambene zgrade na adresi Istarska 81, Rijeka.
- početna naknada za osnovanu služnost iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 
22 m2 iznosi 990,00 kuna jednokratno.
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na neodređeno vrijeme.
- predmetno zemljište se može koristiti isključivo za kolno-pješački pristup.

Lokacija 2 - dio k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini 
služnosti od 101 m2, u korist građevne čestice stambene zgrade na adresi Istarska 83, Rijeka
- početna naknada za osnovanu služnost iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 
101 m2 iznosi 4.545,00 kuna jednokratno.
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na neodređeno vrijeme.
- predmetno zemljište se može koristiti isključivo za kolno-pješački pristup.

II OPĆI  UVJETI NATJEČAJA
Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i mogu dokazati pravni 
interes za služnost zemljišta koje je predmet natječaja i domaće pravne osobe uz priloženo 
rješenje o registraciji tvrtke. 
Pravo učešća u natječaju imaju i strane fizičke i pravne osobe uz uvjete utvrđene Zakonom.
Ponude se predaju u pisanom obliku na naslov:

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Rijeka,Titov trg 3
                                                                                                    
s napomenom : "Ponuda na natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu – 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. 
Nepravovremeno podnesene ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati.

III POSEBNI UVJETI NATJEČAJA    



Lokacija 1:
- dokaz o vlasništvu stanova u zgradi na adresi Istarska 81, Rijeka, sagrađenoj na zemljištu 
označenom kao k.č. k.č. 1591/3, k.o. Jurčići
- potpisom natječajne dokumentacije i ugovora ponuditelj se obvezuje A. P. izvršavanje prava 
služnosti omogućavanjem prolaz kroz ulazna vrata (portun).

Lokacija 2:
- dokaz o vlasništvu zemljišta označenog kao k.č. 1583/8 k.o. Jurčići.
- ponuditelj potpisom natječajne dokumentacije i ugovora preuzima obvezu rješavanja pitanja 
izvršavanja služnosti u dogovoru s suvlasnicima zgrade Istarska 81, te se s osnova služnosti 
odriče bilo kakvih potraživanja ili ispunjenja prema Gradu Rijeci. 

IV MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuda ponuditelja koji prihvaća početnu naknadu za 
osnivanje prava služnosti, zadovoljava opće te ispunjava i prihvaća posebne uvjete natječaja.
Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude 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 osnivanju prava služnosti.

V 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 i s ponuđenim iznosom cijene u kunama  po m2 zemljišta i ukupnom ponuđenom 
  cijenom
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu  - preslik osobne iskaznice ili putovnice i OIB (za fizičke osobe) 
Za domaće pravne osobe - ovjereni preslik rješenja o registraciji tvrtke i OIB
- Potpisane uvjete natječaja/natječajnu dokumentaciju za osnivanje prava služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke
- Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja. 

Slijedom svega iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke, da donese slijedeći 

I.
                                                   ZAKLJUČAK

                                                      
1. Grad Rijeka kao vlasnik 
- gr.č. broj 1591/3 upisana u z.k.ul. 658 k.o. Jurčići - što odgovara k.č. broj 1640 k.o. Zamet       
na zahtjev Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem /za 
B.Ž. i Š.L. iz Rijeke, izdaje Suglasnost na prijedlog utvrđivanja zemljišta nužnog za redovnu 
uporabu stambene građevine na dijelu k.č. broj 1640 k.o. Zamet, sukladno grafičkom prilogu koji je
sastavni dio Suglasnosti.

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

                                                               II.
     O  D  L  U  K  U

1. Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada 
Rijeke, označenom kao: 

Lokacija 1:
- dio k.č. k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini služnosti od 
22 m2



- početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela 
zemljišta, odnosno za 22 m2 iznosi 990,00 kuna jednokratno.
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta, po prijedlogu ove Odluke.

Lokacija 2:
- dio k.č. k.č. 1591/3, k.o. Jurčići, bez upisane površine, upisan u z.k.ul. 658, u površini služnosti od 
101 m2

- početna visina naknade za osnovano pravo služnosti iznosi 45,00 kn/m2 zauzetog dijela 
zemljišta, odnosno za 101 m2 iznosi 4.545,00 kuna jednokratno.
- nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta, po prijedlogu ove Odluke.

2. Zadužuje se Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada 
Rijeke, za provedbu ove Odluke sukladno članku 18. Odluke o građevinskom zemljištu i uvjetima 
utvrđenim u prijedlogu ove Odluke. 



grafički prikaz
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