
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-146 
Rijeka, 30. 5. 2017. 
 
 
 
 

Na temelju članka 29. 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 30. svibnja 2017. godine donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 
 1. Prihvaća se prijedlog Zdravka Švab iz Rijeke, Vrtlarski put 11, za sklapanje sporazuma o 
prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Podvežica, označenoj kao k.č.br. 890/12 - garaža od 
5 čhv (ID broj 508822), koja je u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Sušak (n.i.) 
označena kao k.č.br. 5428.  
 2. Nakon sklapanja Sporazuma iz točke 1. ove odluke, nekretnina koja je predmet prijenosa 
prava vlasništva isknjižit će se iz imovine Grada Rijeke. 
 3. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sklapanje sporazuma iz točke 1. ove odluke. 
 4. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za isknjiženje vrijednosti zemljišta 
iz točke 2. ove Odluke. 
 5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede isknjiženje zemljišta 
predmetne čestice iz glavne knjige imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 4. 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, Gabrijele Kiš Jerčinović, 
Vedrane Suzanić 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača 
4. 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: 350-07/17-08/112 
URBROJ: 2170/01-01-20- 17-1 
Rijeka, 30. svibanj 2017. godine 
 
 

M A T E R I J A L 
    GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE  

 
 
 
 
 
 
 
                                                              Predmet: Prijedlog Odluke o  sklapanju sporazuma  
                                                                              o prijenosu prava vlasništva nekretnine u 
                                                                              k.o. Podvežica – k.č.br. 890/12                            
 
 
Izradila: 
Vedrana Suzanić dipl.iur. 
 
 
Ravnateljica:                                        
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 
 

          Zdravko Švab iz Rijeke, Vrtlarski put 11 obratio se ovom Odjelu sa prijedlogom da se sklopi 
sporazum o prijenosu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Podvežica, 
označene kao k.č.br. 890/12 - garaža od 5 čhv, koja je u imovini Grada Rijeke upisana pod ID 
brojem 508822. 
 
       Usporedbom zemljišno – knjižnih i katastarskih podataka utvrđeno je da navedena zemljišno – 
knjižna čestica odgovara nekretnini koja je u katastarskom operatu za k.o. Sušak označena kao 
k.č.br. 3455/12 - garaža od 18 m2,  upisani posjednik Zdravko Švab.  
 
          Garaža se nalazi na području za koje se provodi postupak tzv. usklađenja katastra i 
gruntovnice odnosno preoblikovanja i osnivanja zemljišne knjige za k.o. Sušak (nova izmjera) u 
kojem je garaža označena kao k.č.br. 5428. 
 
          Radom po predmetu utvrđeno je slijedeće.  
          -da je SO Rijeka, Odjel za upravno pravne poslove, Imovinsko - pravna služba rješenjem 
broj: 04-6458/3-1968 od 09. prosinca 1968. godine GP "Jadran" dodijelila na korištenje radi 
izgradnje niza garaža zemljište u k.o. Podvežica, da je ugovor o korištenju zemljišta sklopljen 16. 
siječnja 1968. godine, da je u trenutku dodjele zemljišta na istome već bio izgrađen garažni niz te 
da je GP Jadran trebalo Zemljišno – knjižnom odjelu podnijeti zahtjev da se upiše kao vlasnik 
dodijeljenog zemljišta, ali to nije napravljeno nego je za izgrađeni niz dao izraditi parcelacijski 
elaborat kojim je za svaku garažu formirana samostalna katastarska i gruntovna čestica. Nakon što 
je elaborat proveden u katastru i zemljišnoj knjizi SO Rijeka je donijela zaključak KLASA: UP/I-
03/3-3613/1-84 od 17. travnja 1984. godine kojim je rješenje od 09. prosinca 1968. godine 
ispravljeno na način da su GP Jadran dodijeljene upravo k.č. nastale parcelacijskim elaboratom, a 
na kojima je izgrađena svaka garaža  – između ostalih i k.č.br. 890/12. GP Jadran je trebalo 
zaključak dostaviti Zemljišno – knjižnom odjelu, ali to nije napravljeno te je kao vlasnik navedene 
garaže upisan Grad Rijeka. Za izgradnju garažnog niza izdana je građevinska dozvola KLASA: 
UP/I-04-3929/1-1969 od 26. lipnja 1969. godine,  
          -Ugovorom o kupnji garaže od 18.10.1968. godine GP Jadran je Ratku Krstanović  
prodalo garažu, a 30. travnja 1969. godine mu je izdalo račun za plaćanje kupoprodajne cijene na 
kojem je GP Jadran potvrdilo da je kupoprodajna cijena za garažu plaćena 
           -Ratko Krstanović je kupoprodajnim ugovorom od 28. lipnja 1974. godine garažu prodao 
Franji Šoriću, koji je kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 15. rujna 1993. godine garažu prodao 
Zdravku Švab, koji je u katastarskom operatu upisan kao posjednik garaže.  
 

Odredbom članka 29. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine 
Primorsko – goranske županije“ broj 48/09 i 14/13, "Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) 
određeno je da će na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik, Grad Rijeka 
dopustiti uknjižbu prava vlasništva u korist druge osobe pod uvjetom da je na zemljištu izgrađena 
građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova te da ta osoba ima zakonit, 
istinit i pošten posjed. Stavkom 2. istog članka određeno je da će Grad Rijeka dozvoliti upis prava 
vlasništva i osobi koja dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja zemljišta (nekretnine) od 
knjižnog prednika do sebe pa se predlaže da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeću  

 
O  D  L  U  K  U 

 
          1.Prihvaća se prijedlog Zdravka Švab iz Rijeke, Vrtlarski put 11, za sklapanje sporazuma o 
prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Podvežica, označenoj kao k.č.br. 890/12 - garaža od 
5 čhv (ID broj 508822), koja je u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Sušak (n.i.) 
označena kao k.č.br. 5428.  
          2. Nakon sklapanja Sporazuma iz točke 1. ove Odluke, nekretnina koja je predmet prijenosa 
prava vlasništva isknjižit će se iz imovine Grada Rijeke. 



          3.Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za sklapanje sporazuma iz točke 1. ove Odluke. 
          4.Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da dostavi Odjelu gradske uprave za financije nalog za isknjiženje vrijednosti zemljišta 
iz točke 2. ove Odluke. 
          5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije da provede isknjiženje zemljišta predmetne 
čestice iz glavne knjige imovine Grada Rijeke temeljem naloga iz točke 4. ove Odluke. 
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