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

          GRAD RIJEKA 
    Gradsko vijeće 

KLASA: 021-05/07-01/49 

URBROJ: 2170-01-10-07-2 

Rijeka, 1. 3. 2007. 

 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na temelju članka 219. Zakona o općem upravnom 
postupku ("Narodne novine" broj 53/91 i 103/96) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 – pročišćeni 
tekst), na sjednici 1. ožujka 2007. godine donijelo je sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. U dispozitivu Rješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: UP/I-350-07/96-01/57; 
Ur.broj: 2170/001-01-01/00-96/00001 od 16. prosinca 1996. godine ispravljaju se slijedeće 
greške:  

- umjesto riječi "29 m2" trebaju biti riječi "8 čhv", 
- umjesto broja "8" treba biti broj "7", 
- riječ "zajedničko" se briše,  
- umjesto riječi "Fresenza" treba biti riječ "Frescura". 
2. Ispravak iz točke 1. ovoga Zaključka upisat će se u izvornik Rješenja u obliku 

bilješke. 
 

Obrazloženje 
 
 U Rješenju Gradskog vijeća Grada Rijeke Klasa: UP/I-350-07/96-01/57, Urbroj: 
2170/001-01-01/00-96/00001 od 16. prosinca 1996. godine kojim se oduzima iz posjeda 
prijašnjih vlasnika neizgrađeno građevinsko zemljište u društvenom vlasništvu i predaje u 
posjed i vlasništvo Grada Rijeke, učinjene su greške kako je navedeno u dispozitivu ovoga 
Zaključka, pa je radi provedbe navedenog Rješenja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u 
Rijeci, sukladno odredbi članka 219. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku 
("Narodne novine" broj 53/91 i 103/96) riješeno kao u dispozitivu. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 

Protiv ovog Zaključka može se izjaviti žalba Uredu državne uprave u Primorsko-
goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-
pravne poslove u roku od 15 dana od dana dostave ovog zaključka. 

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se 
šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kuna upravne pristojbe po tar.br. 2 Tarife upravnih 
pristojbi. 

 
 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

 
Dorotea Pešić Bukovac 

 



 
 

Dostaviti: 
1. Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam,  

ekologiju i gospodarenje zemljištem, ovdje 
2. Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Rijeka 
3. Općinskom sudu u Rijeci, Zemljišno-knjižnom odjelu 


