
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/54-17 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-53 
Rijeka, 26. 3. 2018. 
 
 
 

Na temelju članka 29. stavka 4. 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 26. ožujka 2018. godine donio sljedeću  
 

 
O D L U K U  

 
1. Prihvaća se prijedlog Damira Soldatića iz Rijeke, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 26, za 

priznanavanjem prava vlasništva na k.č. 2070/3, površine 16 m2, k.o. Trsat-Sušak (k.č..6323 k.o. 
Sušak, n.i.) 
 2. Grad Rijeka sklopiti će sa Damirom Soldatićem Sporazum o prijenosu prava vlasništva 
na nekretnini iz točke 1. ove odluke. 
 3. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu 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 i Sare Antonić 
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: 350-07/18-08/50 
URBROJ: 2170/01-01-20- 18-1 
Rijeka, 19. ožujka 2018. godine 
 
 
 
 
 
 

 
M A T E R I J A L 

GRADONAČELNIKU NA RAZMATRANJE I USVAJANJE 
 

 
 
 
 
 

Predmet: SOLDATIĆ DAMIR – Prijedlog 
Odluke o sklapanju sporazuma o prijenosu 
prava vlasništva na nekretnini u k.o. Trsat-
Sušak – k.č. br. 2070/3 (k.č. br. 6323 k.o. 
Sušak – n.i.) 

 
 
Izradila: 
Sara Antonić, 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 
 
 
Soldatić Damir iz Rijeke, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 26, obratio se ovom Odjelu putem 
punomoćnice - odvjetnice Miroslave Turnšek s prijedlogom za priznanje prava vlasništva odnosno 
sklapanje Sporazuma za prijenos prava vlasništva, na nekretnini u k.o. Trsat-Sušak upisanoj u 
zk.ul. 906, označenoj kao k.č. br. 2070/3 – garaža  od 16 m2. Upisani vlasnik navedene nekretnine 
(k.č. br. 2070/3) u zemljišnim knjigama je Grad Rijeka. Predmetna čestica odgovara katastarskoj 
čestici – k.č. br. 1061/3 k.o. Sušak, odnosno u postupku nove izmjere za k.o. Sušak 
novoformiranoj k.č. br. 6323 na kojoj je utvrđeno vlasništvo Grada Rijeke. 
 
Radom po predmetu utvrđeno je da je Općina Rijeka izdala rješenje o užoj lokaciji niza od 7 
garaža Br. 06-I-DB- 3742/2-1964 od 20.06.1964. godine na dijelu k.č. br. 2070 (u sklopu okućnice 
zgrade na adresi Šetalište Ivana Gorana Kovačića 26) a 17.11.1964. godine Rješenje o odobrenju 
za izgradnju Broj: 06-I-3742/3-1964, a na temelju izvoda iz zemljišne knjige za navedenu česticu, 
te Ugovora o korištenju zemljišta u svrhu podizanja garaža od 05. studenog 1964. godine 
sklopljenog između kućnog savjeta i stanara zgrade – investitora od kojih je jedan bio i danas 
pokojni Soldatić Anton. Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci je 1998. godine u zemljišnoj 
knjizi proveo promjenu podataka za k.č. br. 2070 te je svaka od sedam izgrađenih garaža dobila 
svoju zemljišno knjižnu česticu. Predmetna garaža (k.č. br. 2070/3) je od izgradnje do danas u 
posjedu obitelji Soldatić. Uvidom u svu dostavljenu dokumentaciju razvidan je slijed vanknjižnog 
stjecanja vlasništva od Anton Soldatića do podnositelja zahtjeva Soldatić Damira.  
   
Odredbom članka 29. stavak 1. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Primorsko – 
goranske županije" broj 48/09, 14/13 i "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 zemljište stekla u vlasništvo, na 
korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova, ako je na zemljištu izgrađena građevina, 
da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova, te da ta osoba ima zakonit, istinit i pošten 
posjed. Odredbom stavka 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. 
 
Sukladno navedenom predlažemo da, u skladu sa člankom 29. Odluke o građevinskom zemljištu 
Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeću: 
 
 
 
          O  D  L  U  K  U  
 
 
 1. Prihvaća se prijedlog Soldatić Damira iz Rijeke, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 
26, za priznanje prava vlasništva na k.č. br. 2070/3, pov. 16 m2, k.o. Trsat-Sušak (k.č. br. 6323 
k.o. Sušak, n.i.) 
 2. Grad Rijeka sklopiti će sa Soldatić Damirom Sporazum o prijenosu prava 
vlasništva na nekretnini iz točke 1. ove Odluke. 
  
 3. Zadužuje se Odjel Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem za provedbu ove Odluke. 
 
 



kopija grunt. plana – k.o. Trsat-Sušak 
k.č. br. 2070/3 

 
 
kopija kat. plana – k.o. Sušak 

k.č. br. 1061/3 

 
 
Nova izmjera – k.o. Sušak 

- k.č. br. 6323 
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