REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-42
Rijeka, 21. 12. 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 21. prosinca 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU
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 01.12.2020. godine - II.dio za sljedeću lokaciju:
1. LOKACIJA: GRADILIŠTE U K.O. SRDOČI
- prodaja zemljišta označenog kao k.č. 5/1383, k.o. Srdoči (građevna čestica Cp-19 istočna jedinica dvojne građevine)
- ukupna površina zemljišta: 647 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena – višeobiteljska (max 4 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m2
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 537.010,00 kn
- nudi se sklapanje Ugovora o kupoprodaji radi izgradnje višeobiteljske građevine, sukladno
odredbama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
- uplata jamčevine: za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od 25.000,00
kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun depozita broj IBAN: HR3224020061500265860 kod
Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj: HR00 9019-0IB.
2. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o kupoprodaji, u smislu točke 1. ove Odluke, utvrđuje
se:
2.1. Za lokaciju broj 1: S.P., s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 905,00 kn/m2 što za
647 m2 iznosi ukupno: 585.535,00 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. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem za sklapanje ugovora o kupoprodaji s ponuditeljem iz točke 2. ove odluke.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem,
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Sanje Udović, Jasmine Pavličić, Adriane 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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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NATJEČAJU
ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE
objavljenom 01.12.2020. godine- II. dio
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke,
provela je, temeljem Odluka Gradonačelnika, natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava
služnosti na zemljištu, koji je objavljen u dnevniku “Novi list” i na internet stranicama Grada Rijeke
01.12.2020. godine.
Natječaj je proveden prikupljanjem pisanih ponuda. U navedenom natječaju ponuđene su
sveukupno 3 lokacije, od toga 1 lokacija za prodaju zemljišta te 2 lokacije za osnivanje prava
služnosti na zemljištu.
Predmet ovog Izvješća komisije II. dio lokacija je pod rednim brojem 1 - prodaja zemljišta
označenog kao k.č. 5/1383, k.o. Srdoči (građevna čestica Cp-19 - istočna jedinica dvojne
građevine). Lokacije br. 2. i 3. predmet su Izvješća komisije I. dio.
Rok za predaju ponuda za lokaciju br. 1 bio je do 15.12.2020. godine u 11.00 sati, a javno
otvaranje ponuda Komisija je provela 15.12.2020. godine u 12.00 sati, u prostorijama Grada, Titov
trg 3.

PRODAJA:
1. LOKACIJA: GRADILIŠTE U K.O. SRDOČI
- prodaja zemljišta označenog kao k.č. 5/1383, k.o. Srdoči (građevna čestica Cp-19 - istočna
jedinica dvojne građevine)
- ukupna površina zemljišta: 647 m2
- zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena – višeobiteljska (max 4 stana)
- početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m2
- ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 537.010,00 kn
- nudi se sklapanje Ugovora o kupoprodaji radi izgradnje višeobiteljske građevine, sukladno
odredbama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
- uplata jamčevine:
Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od 25.000,00 kn. Jamčevina se
uplaćuje na žiro račun depozita broj IBAN: HR3224020061500265860 kod Erste&Steiermarkische
Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj: HR00 9019-0IB.
Odabranom ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o kupoprodaji uplaćena jamčevina uračunava
se u kupoprodajnu cijenu.
Ako natjecatelj, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od ponude i sklapanja ugovora
o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju, kao i onima čija je ponuda nepotpuna ili
nepravovremena, uplaćeni iznos jamčevine se vraća.
PONUDE
Pristigla je jedna pravodobna, potpuna i valjana ponuda.
Ponuditelj

Površina
m2

Ponuđena
kupoprodajna cijena
kn/m2

Ukupno
kn

S.P.

647 m2

905,00 kn/m2

585.535,00 kn

PRIJEDLOG KOMISIJE
Za lokaciju broj 1, Komisija p r e d l a ž e da se kao ponuditelj za sklapanje ugovora o kupoprodaji
zemljišta utvrdi: S.P., s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 905,00 kn/m2 što za 647 m2 iznosi
ukupno: 585.535,00 kn.

Slijedom iznesenog, Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u
vlasništvu Grada Rijeke predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedeće

ODLUKE
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 01.12.2020. godine - II.dio za sljedeću lokaciju:
1. LOKACIJA: GRADILIŠTE U K.O. SRDOČI
prodaja zemljišta označenog kao k.č. 5/1383, k.o. Srdoči (građevna čestica Cp-19 - istočna
jedinica dvojne građevine)
ukupna površina zemljišta: 647 m2
zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena – višeobiteljska (max 4 stana)
početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m2
ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 537.010,00 kn
nudi se sklapanje Ugovora o kupoprodaji radi izgradnje višeobiteljske građevine, sukladno
odredbama Odluke
o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja
Martinkovac
uplata jamčevine: za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od
25.000,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun depozita broj IBAN:
HR3224020061500265860 kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj:
HR00 9019-0IB.
2. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o kupoprodaji, u smislu točke 1. ove Odluke, utvrđuje
se:
2.1. Za lokaciju broj 1: S.P., s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 905,00 kn/m2 što za
647 m2 iznosi ukupno: 585.535,00 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. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem za sklapanje ugovora o kupoprodaji s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke.

1. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
Izvod iz karte šireg područja
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