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O B R A Z L O Ž E NJ E
1. Prijedlog Zaključka o zaključenju Dodatka I Ugovoru prodaji nekrenine zaključenom
dana 31. prosinca 2004. godine između Tvornice papira d.d,. u stečaju kao
prodavatelja i Grada Rijeke kao kupca
Tvornica papira d.d. u stečaju (u daljnjem tekstu: Tvornica papira), kao prodavatelj i Grad Rijeka,
kao kupac zaključili su dana 31. prosinca 2004. godine Ugovor o prodaji nekretnine označene kao
k.č. 2334 z.k.ul. 2461 k.o.Trsat–Sušak, u naravi gospodarske zgrade i dvorište, ukupne površine
17.663 m2.
Člankom VIII. Ugovora Grad Rijeka se obvezao od Tvornice papira kupiti i dio zemljšta koji će po
parcelaciji (koju će provesti Tvornica papira) imati značaj pristupnog puta radi pristupa iz
Vodovodne i Ružićeve ulice do kupljene nekretnine (tzv. Marganova) i to razmjerno površini
zemljišta Marganova u odnosu na površinu zemljišta ostalih nekretnina kojima će taj put služiti. Za
razmjerni dio nekretnine ugovornici su ugovorili cijenu u iznosu od 135.000,00 kn, s tim da Grad
Rijeka ima pravo do zaključenja posebnog Ugovora (koji će sklopiti sa Tvornicom papira o prodaji
razmjernog dijela zemljišta) bez naknade služiti se pristupnim putovima radi pristupa Marganovu.
Ugovor o prodaji nije nikada proveden u zemljišnoj knjizi. Tvornica papira dostavila je Gradu Rijeci
potvrdu kojom potvrđuje da je Grad Rijeka, sukladno članku 3. ugovora o prodaji nekretnine,
uplatio prodavatelju prodajnu cijenu u cijelosti. Tvornica papira nije nikada realizirala ugovornu
obvezu iz članka VIII. Ugovora – provođenje parcelacije u svrhu osnivanja pristupnog puta, a sada
je niti ne može realizirati budući da se zemljište može parcelirati samo u skladu s lokacijskom
dozvolom ili detaljnim planom uređenja.
Stoga je Tvornica papira predložila da se zbog izmijenjenih okolnosti u cijelosti stavi van snage
članak VIII. Ugovora. Međutim, u tom slučaju nekretnina u vlasništvu Grada ostala bi bez
pristupnog puta što bi bilo neprihvatljivo za korištenje Marganova, pa je dogovoreno da Tvornica
papira ustupi Gradu Rijeci bez naknade k.č. 2331/1 uknjiženo kao industrijske zgrade i put,
površine 5002 m2, a koja u naravi predstavlja put kroz kompleks Tvornice, te energanu i
trafostanicu, o čemu bi se sačinio poseban ugovor.
Radom po predmetu je nadalje utvrđeno da površina kupljene k.č. 2334 nije ista kao i površina iz
vlasničkog lista koja iznosi 17.667 m2, što bi dodatkom ugovora trebalo izmijeniti kao i kulturu
čestice jer u ugovoru stoji "gosopodarske zgrade i dvorište", a trebalo bi stajati "gospodarske
zgrade, kanal (vodovod) i dvorište. Prihvaćanjem prijedloga Tvornice papira da Grad Rijeka
preuzme cijelu k.č. 2331/1 od 5002 m2 k.o. Trsat-Sušak u vlasništvo, Grad bi postao vlasnik
zemljišta na kome se nalazi put iz Vodovodne i Ružićeve ulice, pa bi slijedom iznesenog trebalo
izmijeniti članak VIII. ugovora. Stoga predlažemo zaključenje Dodatka Ugovoru o prodaji
nekretnine oznake k.č. 2334 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak od 31. prosinca 2004. kojim će se :
a).izmijeniti članak I. ugovora o prodaji nekretnine na način da se:
- umjesto ugovorom označene površine k.č. 2334 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak koja iznosi
17.663 m2, upiše površina iz vlasničkog lista koja iznosi 17.667 m2 ,
- umjesto kulture "gospodarske zgrade i dvorište upiše upiše kultura "gospodarske zgrade,
kanal ( vodovod ) i dvorište,
b) utvrditi da je kupac u cijelosti isplatio prodavatelju kupoprodajnu cijenu iz članka II. ugovora o
prodaji nekretnine, te istovremeno utvrditi da prodavatelj dozvoljava kupcu da temeljem ugovora o
prodaji nekretnine i dodatka ugovoru bez bilo kakvih daljnjih pitanja i odobrenja u zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Rijeci ishodi uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz članka
I.dodatka ugovora u svoju korist,
c)izmijeniti članak VIII. ugovora na način da umjesto "kupac se obvezuje od prodavatelja kupiti i
dio zemljišta koji će po parcelaciji (koju će provesti Tvornica papira) imati značaj pristupnog puta
radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do kupljene nekretnine (tzv. Marganova) i to razmjerno
površini zemljišta Marganova u odnosu na površinu zemljišta ostalih nekretnina kojima će taj put
služiti" stoji: "Tvornica papira će ustupiti bez naknade Gradu Rijeci k.č. 2331/1, uknjižena kao

industrijske zgrade i put površine 5002 k.o. Trsat Sušak na kojoj se nalazi put radi pristupa iz
Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnina iz točke I. ugovora, o čemu će se zaključiti poseban
ugovor."
2. Prijedlog Zaključka o zaključenju Dodatka Ugovoru o prodaji nekretnine u k.o Kozala
koji je zaključen dana 19. studenog 2002. godine između Tvornice papira d.d. u
stečaju, kao prodavatelja, te Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao
kupca
Dana 19. studenog 2002. godine zaključen je između Tvornice papira d.d. u stečaju, kao
prodavatelja, te Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao kupca, ugovor o prodaji
7736/13961 djelova nekretnine označene kao k.č. 2097 uknjiženo kao tvornička hala, crpna
stanica, trafostanica, dvorište i magazin ukupne površine 13.961 m2, upisane u z.k.ul. 784 k.o.
Kozala, kojim je:
- Grad Rijeka stekao suvlasništvo 6420/13961 dijela predmetne nekretnine, površine 4.408 m2,
koja u naravi predstavlja tvorničku halu (ex Parafinka ) površine 2.012 m2 i dio pripadajućeg
zemljišta površine 4.408 m2, a KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. 1316/13961 djelova
predmetne nekretnine, što u naravi predstavlja crpnu stanicu, trafostanicu, vodocrpilište, tlačni
cjevovod u dužini od 278 m2.
Predmetni ugovor proveden je u zemljišnoj knjizi, te se Grad Rijeka upisao kao vlasnik u
6420/13961 dijela predmetne nekretnine.Dana 16. studenog 2006 zaključen je ugovor o ustupu
suvlasničkog dijela nekretnine i razvrgnuću suvlasničke zajednice fizičkom diobom nekretnina
temeljem kojeg je Grad Rijeka postao u cjelosti vlasnik nekretnina označenih kao:
- k.č. 2097/1 krš-neplodno površine 4408 m2
- k.č. 2097/4 industrijska zgrada i dvorište površine 2012 m2
- k.č. 2097/5 put površine 16 m2, sve sada upisane u z.k.ul.3176 k.o. Kozala, kao vlasništvo
Grada Rijeke.
Člankom 8. predmetnog ugovora kupci su se, kao i kod ugovora o kupnji Marganova, obvezali od
prodavatelja kupiti i razmjerni dio zemljišta koji će po parcelaciji koju provodi prodavatelj imati
značaj pristupnog puta radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnine iz članka I. Stoga
će po zaključenju posebnog ugovora, temeljem kojeg će Tvornica papira ustupiti bez naknade
Gradu Rijeci cijelu k.č. 2331/1 k.o. Trsat-Sušak na kojem se nalazi pristupni put, biti potrebno
zaključiti i dodatak Ugovoru o prodaji nekretnine u k.o Kozala koji je zaključen 19. studenog 2002.
godine između Tvornice papira d.d. u stečaju, kao prodavatelja, te Grada Rijeke i KD Vodovod i
kanalizacija d.o.o. kao kupca.
Tim dodatkom ugovora će se izmijeniti članak 8. Ugovora, na način da umjesto "kupci se obvezuju
od prodavatelja kupiti i dio zemljišta koji će po parcelaciji (koju će provesti Tvornica papira) imati
značaj pristupnog puta radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnine iz članka 1.
ugovora i to razmjerno površini zemljišta nekretrnine iz članka 1. ovog Ugovora u odnosu na
površinu zemljišta ostalih nekretnina kojima će taj put služiti" stoji : "Tvornica papira će ustupiti bez
naknade Gradu Rijeci k.č. 2331/1 uknjiženo kao industrijske zgrade i put, površine 5002 z.k.ul.
2461 k.o. Trsat Sušak, na kojoj se nalazi put radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do
nekretnina iz točke I. ugovora, o čemu će se zaključiti poseban ugovor, a KD "Vodovod i
kanalizacija " Grad Rijeka će dati pravo služnosti prolaza".
3. Prijedlog zaključka o zaključenju ugovora o ustupanju bez naknade nekretnina u
k.o.Trsat-Sušak
Tvornica papira d.d. u stečaju predložila je da određeni broj nekretnina ustupi Gradu Rijeci bez
naknade i to:
- k.č. 2331/1 uknjiženo kao industrijske zgrade i put, površine 5002 m2 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat
Sušak,
- k.č. 2331/8 dvorište površine 146 m2,
- k.č. 2331/9 dvorište površine 515 m2, obje upisane u z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak, a koje u
naravi predstavljaju zemljište za redovnu uporabu zgrada sa stanovima koje je Tvornica papira

-

d.d. u stečaju prenijela u vlasništvo Grada Rijeke, koji je iste dalje prodao nosiocima
stanraskih prava na tim stanovima,
k.č. 2323/2 pustoš od 4 m2 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak.
4. Prijedlog Zaključka o zaključenju Kupoprodajnog ugovora između Tvornice papira
d.d. u stečaju Rijeka, Ružićeva 32 i Grada Rijeke, za nekretnine upisane u k.o. Rijeka

Dana 17. rujna 2007. godine stečajni upravitelj trgovačkog društva Tvornica papira d.d u stečaju
Rijeka, Ružićeva 32 podnio je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke prijedlog
za prodaju nekretnina u vlasništvu Tvornice papira d.d u stečaju Rijeka i to k.č.br. 12/2, k.č.br. 5/2 i
k.č.br. 5/3, upisanih u k.o. Rijeka. Stečajni upravitelj Tvornice papira d.d. u stečaju predlaže
prijeboj ukupnog dužnog iznosa komunalne naknade za procijenjenu vrijednost prethodno
navedenih nekretnina označenih kao k.č.br. 5/2 dvorište površine 400 m2 koja u naravi predstavlja
zemljište i garaže na lijevoj obali Rječine i 5/3 dvorište površine 25 m2, koja u naravi predstavlja
zemljište na lijevoj obali Rječine, upisanih u z.k.ul.br. 4964, u k.o. Rijeka i k.č.br. 12/2 površine 322
m2, koja u naravi predstavlja dio puta kroz kompleks Tvornice (izlaz na Vodovodnu ulicu), upisane
u z.k.ul.br. 5535, u k.o. Rijeka, čime bi se omogućilo brže okončanje stečajnog postupka.
Uvidom u Procjene tržišne vrijednosti nekretnina označenih kao k.č. br. 12/2 i 5/2 i 5/3, upisane u
k.o. Rijeka od 12. listopada 2006. i od 19. veljače 2007. godine, izrađene od strane stalnog
sudskog vještaka graditeljske struke Mirka Erakovića dipl. ing. građ. iz Rijeke, Tihovac 6, utvrđeno
je da tržišna vrijednost k.č.br. 5/2 i 5/3, upisanih u z.k.ul.br. 4964, u k.o. Rijeka, iznosi ukupno
725.474,00 kn, a da tržišna vrijednost k.č.br. 12/2, upisane u z.k.ul.br. 5535, u k.o. Rijeka, iznosi
85.240,00 kn. Dakle, ukupan iznos procijenjenih tržišnih vrijednosti nekretnina za čiju vrijednost
"Tvornica papira" d.d. u stečaju predlaže prijeboj dužnog iznosa komunalne naknade iznosi
810.714,00 kn.
U svojem prijedlogu stečajni upravitelj trgovačkog društva Tvornica papira d.d u stečaju Rijeka,
također ističe da je od ukupnog iznosa potraživanja s osnove komunalne naknade s pripadajućim
kamatama Grad Rijeka već ranije, točnije temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke
donesenog na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2005. godine, zamijenio redoslijed naplate
potraživanja po osnovi komunalne naknade s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, u
ukupnom iznosu od 8.460.000,00 kn, koja predstavljaju trošak stečajnog postupka u korist radnika
"Tvornice papira" d.d. u stečaju - stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda. Napominje da
slijedom toga Grad Rijeka od dana zamjene redoslijeda naplate potraživanja ne bi trebao
obračunavati kamate na taj iznos, iz razloga što te kamate (iz drugog višeg isplatnog reda) po
Stečajnom zakonu spadaju u niže isplatne redove, a Trgovački sud u Rijeci nije pozvao vjerovnike
nižih isplatnih redova da prijave svoje tražbine. Prethodno citirano mišljenje stečajnog upravitelja,
potvrđeno je i mišljenjem Odvjetničkog ureda Veljko Knežević i Edi Bradamante. Stečajni
upravitelj Tvornice papira d.d. u stečaju Rijeka, također navodi u svojem prijedlogu da je Tvornica
papira d.d. u stečaju Rijeka dana 7. prosinca 2006. godine izvršila plaćanje na ime duga
komunalne naknade u iznosu od 366.000,00 kn. Stoga da bi Grad Rijeka trebao izvršiti obračun
dužnog iznosa komunalne naknade i pripadajuće zakonske zatezne kamate do datuma za koji se
procijeni da bi se prijenos nekretnina u korist Grada trebao obaviti tj. do dana 15. prosinca 2007.
godine, te da bi prijenosom nekretnina u korist Grada trebala prestati obveza plaćanja komunalne
naknade Tvornici papira d.d. u stečaju Rijeka, na način da se stavi van primjene rješenje Odjela
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, te da smatra da bi prijebojem potraživanja za
vrijednost nekretnina dužna tražbina s osnove komunalne naknade od strane Tvornice bila
podmirena u cijelosti.
Stečajni postupak nad "Tvornicom papira" d.d. Rijeka, Ružićeva 32 otvoren je dana 2. svibnja
2000. godine. Potraživanja Grada Rijeke prijavljena u stečajnu masu po osnovi komunalne
naknade iznose 8.295.914,19 kn, od kojeg iznosa 4.239.569,29 kn glavnice i 3.966.344,90 kn
zakonske zatezne kamate. Preostala potraživanja Grada po osnovi komunalne naknade nastala
nakon otvaranja stečajnog postupka koja predstavljaju stečajni trošak, do dana 15. prosinca 2007.
godine, iznose ukupno 8.862.941,33 kn, od kojeg iznosa 7.141.545,52 kn glavnice, za razdoblje
od 01/01 – 01/05; od 05/06 – 12/07, te 1.721.395,81 kn zakonske zatezne kamate.

Napominje se da je temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke KLASA:022-05/05-01/16-125,
URBROJ:2170-01-10-05-5 od 31.03.2005. godine prihvaćen zahtjev stečajnog upravitelja
"Tvornice papira" d.d. u stečaju Rijeka, te je odobrena zamjena redoslijeda naplate potraživanja po
osnovi komunalne naknade s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u ukupnom iznosu od
8.460.000,00 kn koja predstavljaju trošak stečajnog postupka u korist radnika "Tvornice papira"
d.d. u stečaju - stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda. Navedena ustupljena potraživanja
u iznosu 8.460.000,00 kn odnose se na razdoblje zaduženja od otvaranja stečajnog postupka, tj.
od svibnja 2000. godine, do dijela siječnja 2005. godine u iznosu 6.806.677,82 kn, te pripadajuće
zakonske zatezne kamate obračunate na dan 31.01.2005. godine u iznosu 1.653.322,18 kn.
Nakon ustupanja potraživanja Grada Rijeke s osnove komunalne naknade od Tvornice papira d.d.
u stečaju Rijeka na dan 15. prosinca 2007. godine iznosit će 402.941,33 kn, od kojeg iznosa
334.867,70 kn glavnice za razdoblje od svibnja 2006. do prosinca 2007. godine, te 68.073,63 kn
zakonske zatezne kamate, koji iznos predstavlja trošak stečajnog postupka.
Temeljem rješenja KLASA:UP/I-363-03/05-07/17, URBROJ:2170-01-02-4-1-05-2 od 12.10.2005.
godine Tvornica papira d.d. u stečaju Rijeka zadužena je za plaćanje komunalne naknade za
poslovni prostor u Rijeci, na adresi Ružićeva 32, te za građevno zemljište koje služi obavljanju
djelatnosti, u ukupnom mjesečnom iznosu od 17.111,12 kn . Valja istaći, da je navedenim
rješenjem Tvornici papira d.d.u stečaju Rijeka utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor na adresi Ružićeva 32, površine 9416 m2, koji je prostor temeljem Ugovora o
prodaji nekretnina od 24. prosinca 2004. godine prodan trgovačkom društvu RO-Tehnologija
d.o.o. iz Opatije. To iz razloga što navedeno trgovačko društvo do danas nije stupilo u posjed
kupljenih nekretnina budući Tvornica papira d.d. u stečaju Rijeka još u tom prostoru drži svoje
strojeve. Člankom 4. točkom 2. navedenog Ugovora o prodaji nekretnina ugovoreno je da će novi
vlasnik tek primanjem u posjed kupljene nekretnine preuzeti sve obveze koje će nastati iz
vlasništva , odnosno suvlasništva na toj nekretnini , a posebno plaćanje računa , između ostalog i
za komunalnu naknadu. Citiranim rješenjem Tvornici papira d.d u stečaju Rijeka utvrđena je
obveza plaćanja komunalne naknade i za građevno zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti, na adresi Ružićeva 32, površine 14550 m2, od koje je površine dio bio također
predmetom kupoprodaje između Tvornici papira d.d.u stečaju Rijeka i trgovačkog društva ROTehnologija d.o.o. iz Opatije dok dio površine zemljišta predstavlja k.č. koja će biti ustupljena
Gradu Rijeci bez naknade.
Ukoliko nekretnine budu do dana 31. prosinca 2007. godine predane u posjed trgovačkom društvu
RO- tehnologija d.o.o. iz Opatije, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, nakon
što stavi van primjene svoje rješenje KLASA:UP/I-363-03/05-07/17 od 12.10.2005. godine, donijeti
će novo rješenje kojim će počevši od dana 1. siječnja 2008. godine obvezati na plaćanje
komunalne naknade za nekretnine za koje je obvezana Tvornica papira d.d.u stečaju Rijeka
trgovačko društvo RO- tehnologija d.o.o. iz Opatije.
Temeljem svega naprijed iznijetog, a u cilju što bržeg okončanja stečajnog postupka koji se
provodi nad Tvornice papira d.d. u stečaju Rijeka, predlaže se:
1.

Zaključenje Kupoprodajnog ugovora između Tvornice papira d.d. u stečaju Rijeka, Ružićeva
32, i Grada Rijeka, temeljem kojeg ugovora će se izvršiti prijenos prava vlasništva u korist
Grada Rijeke na nekretninama označenim kao:
- k.č.br. 5/2 dvorište površine 400 m2 koja u naravi predstavlja zemljište i garaže na lijevoj
obali Rječine i 5/3 dvorište površine 25 m2, koja u naravi predstavlja zemljište na lijevoj
obali Rječine, upisanih u z.k.ul.br. 4964, u k.o. Rijeka i
- k.č.br. 12/2 dvorište površine 322 m2, koja u naravi predstavlja dio puta kroz kompleks
Tvornice (izlaz na Vodovodnu ulicu), upisane u z.k.ul.br. 5535, u k.o. Rijeka, s time da se
visina kupoprodajne cijene ugovori u iznosu od 402.941,33 kn, a koji iznos predstavlja
potraživanja Grada Rijeke s osnove komunalne naknade, koje dospijeva na dan 15.
prosinca 2007. godine.

2

Prihvaćanje prijedloga stečajnog upravitelja trgovačkog društva "Tvornice papira" d.d. u
stečaju Rijeka da se izvrši prijeboj potraživanja Grada Rijeke s osnove komunalne naknade
koje potraživanje dospijeva na dan 15. prosinca 2007. godine sa potraživanjem Tvornice

papira d.d. u stečaju Rijeka s osnove ugovorene kupoprodajne cijene za nekretnine u
vlasništvu "Tvornice papira" d.d. u stečaju Rijeka, u iznosu od 402.941,33 kn.
Slijedom svega iznesenog, predlaže se Poglavarstvu Grada Rijeke, donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA
1. Odobrava se zaključenje Dodatka Ugovoru o prodaji nekretnine oznake k.č. 2334 k.o. TrsatSušak zaključenom dana 31. prosinca 2004. godine između Tvornice papira d.d. u stečaju kao
prodavatelja i Grada Rijeke kao kupca, kojim će se :
a) izmijeniti članak I. ugovora o prodaji nekretnine na način da se:
- umjesto ugovorom označene površine k.č. 2334 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak koja iznosi
17.663 m2, upiše površina iz vlasničkog lista koja iznosi 17.667 m2 ,
- umjesto kulture "gospodarske zgrade i dvorište upiše upiše kultura " gospodarske zgrade,
kanal ( vodovod ) i dvorište,
b) utvrditi da je kupac u cjelosti isplatio prodavatelju kupoprodajnu cijenu iz članka II. ugovora o
prodaji nekretnine, te istovremeno utvrditi da prodavatelj dozvoljava kupcu da se kupac temeljem
ugovora o prodaji nekretnine i dodatka ugovoru bez bilo kakvih daljnjih pitanja i odobrenja u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci ishodi uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz
članka I.dodatka ugovora u svoju korist,
c) izmijeniti članak VIII. ugovora na način da umjesto" kupac se obvezuje od prodavatelja kupiti i
dio zemljišta koji će po parcelaciji (koju će provesti Tvornica papira ) imati značaj pristupnog puta
radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do kupljene nekretnine (tzv. Marganova) i to razmjerno
površini zemljišta Marganova u odnosu na površinu zemljišta ostalih nekretnina kojima će taj put
služiti" stoji "Tvornica papira će ustupiti bez naknade Gradu Rijeci k.č. 2331/1 uknjiženo kao
industrijske zgrade i put površine 5002 k.o. Trsat Sušak na kojoj se nalazi put radi pristupa iz
Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnina iz točke I. ugovora, o čemu će se zaključiti poseban
ugovor."
2. Odobrava se zaključenje dodatka Ugovoru o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine oznake k.č.
2097 u k.o Kozala koji je dana 19. studenog 2002. godine zaključen između Tvornice papira d.d. u
stečaju, kao prodavatelja, te Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao kupca, kojim će
se u izmjeniti članak 8. Ugovora, na način da umjesto" kupci se obvezuju od prodavatelja kupiti i
dio zemljišta koji će po parcelaciji ( koju će provesti Tvornica papira ) imati značaj pristupnog puta
radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnine iz članka 1. ugovora i to razmjerno
površini zemljišta nekretrnine iz članka 1.ovog Ugovora u odnosu na površinu zemljišta ostalih
nekretnina kojima će taj put služiti" stoji: "Tvornica papira će ustupiti bez naknade Gradu Rijeci
k.č. 2331/1 uknjiženo kao industrijske zgrade i put, površine 5002 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat Sušak, na
kojoj se nalazi put radi pristupa iz Vodovodne i Ružićeve ulice do nekretnina iz točke I. ugovora, o
čemu će se sačiniti poseban ugovor, a KD "Vodovod i kanalizacija " Grad Rijeka će dati pravo
služnosti prolaza na toj parceli".
3. Odobrava se zaključenje ugovora o ustupanju zemljšta bez naknade između Tvornice papira
d.d. u stečaju i Grada Rijeke, kojim će Tvornica papira d.d. u stečaju ustupiti bez naknade Gradu
Rijeci slijedeće nekretnine :
- k.č. 2331/1 uknjiženo kao industrijske zgrade i put, površine 5002 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat
Sušak,
- k.č. 2331/8 dvorište površine 146 m2,
- k.č. 2331/9 dvorište površine 515 m2, obje upisane u z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak, a koje u
naravi predstavljaju zemljište za redovnu uporabu zgrada sa stanovima koje je Tvornica papira

-

prenjela u vlasništvo Grada Rijeke, koji je iste dalje prodao nosiocima stanraskih prava na tim
stanovima,
k.č. 2323/2 pustoš od 4 m2 z.k.ul. 2461 k.o. Trsat-Sušak.

4. Odobrava se zaključenje Kupoprodajnog ugovora između Tvornice papira d.d. u stečaju Rijeka,
Ružićeva 32, i Grada Rijeka, temeljem kojeg ugovora će se izvršiti prijenos prava vlasništva u
korist Grada Rijeke na nekretninama označenim kao:
- k.č.br. 5/2 dvorište površine 400 m2 koja u naravi predstavlja zemljište i garaže na lijevoj obali
Rječine i 5/3 dvorište površine 25 m2, koja u naravi predstavlja zemljište na lijevoj obali
Rječine, upisanih u z.k.ul.br. 4964, u k.o. Rijeka i
- k.č.br. 12/2 dvorište površine 322 m2, koja u naravi predstavlja dio puta kroz kompleks
Tvornice (izlaz na Vodovodnu ulicu), upisane u z.k.ul.br. 5535, u k.o. Rijeka, s time da se
visina kupoprodajne cijene ugovori u iznosu od 402.941,33 kn, a koji iznos predstavlja
potraživanja Grada Rijeke s osnove komunalne naknade, koje dospijeva na dan 15. prosinca
2007. godine.
5. Usvaja se prijedlog stečajnog upravitelja trgovačkog društva Tvornica papira d.d. u stečaju
Rijeka, Ružićeva 32, da se izvrši prijeboj potraživanja Grada Rijeke s osnove komunalne naknade
koje potraživanje dospijeva na dan 15. prosinca 2007. godine, s potraživanjem Tvornice papira d.d.
u stečaju Rijeka s osnove ugovorene kupoprodajne cijene za nekretnine u vlasništvu "Tvornice
papira" d.d. u stečaju Rijeka, u iznosu od 402.941,33 kn.
6. Za realizaciju točke 1. 2. i 3. ovog Zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
7. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav za provedbu točke 4. i 5. ovog
Zaključka.

