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Gradonačelnik je 20. srpnja 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

 
 1. Daje se suglasnost punomoćniku Grada Rijeke, Zajedničkom odvjetničkom uredu 
Danijela Kovačić i Jasenka Perković, Ivana Dežmana 10/1, Rijeka, da sklopi s K. M. i R. P. sudsku 
nagodbu u parničnom postupku koji se pred Općinskim sudom u Rijeci vodi pod posl.br. P-3757/19 
u pravnoj stvari tužitelja Grada Rijeke protiv tuženika K. M. i R. P. radi ispravka zemljišno knjižnog 
stana i utvrđenja prava vlasništva. 
 2. Sudskom nagodbom biti će utvrđeno da će Grad Rijeka kao prodavatelj s K. M. kao 
kupcem sklopiti ugovor o kupoprodaji garaže na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo, i to po cijeni koja je utvrđena na temelju Procjembenog elaborata El. br. 
14-01-2019 sačinjenog od stalne sudske vještakinje u građevinarstvu Jasminke Lilići, dipl. ing. 
građ. od 14. siječnja 2019. u iznosu od 59.722,03 kn, a izračun koje cijene je izvršen sukladno 
Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kao i na temelju Uredbe o načinu 
utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine broj 35/92., 72/92., 83/93.), da će K. M. i R. P. 
platiti Gradu Rijeci iznos od 15.951,15 kn na ime stečenog bez osnove a u visini zakupnine s 
osnove korištenja tuđe stvari (garaže) u svoju korist za period od srpnja 2015. do srpnja 2020., sve 
uvećano za zatezne kamate u iznosu od 2.848,88 kn, te da će K. M. i R. P. podmiriti do sada 
nastali parnični trošak u iznosu od 5.009,50 Gradu Rijeci u cijelosti. 
 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima stambene namjene za provedbu ovog zaključka. 
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Obrazloženje 

 
 

Ugovorom o korištenju stana broj 8336 No 48309 sklopljenim između Lučkog 
stambenog poduzeća Rijeka i V.M. dana 14. travnja 1977. godine V.M. dan je na korištenje 
na neodređeno vrijeme stan koji se nalazi u Rijeci, Slavka Krautzeka 51/1, I. kat, a koji se 
sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje, izbe, predsoblja, hodnika, kupaone s WC-om, 
lođe, ukupne površine od 80 m2. 

SIZ u stambenoj oblasti na području Općine Rijeka – OOUR „Stambeno 
gospodarenje“ stambenog poduzeća Rijeka poslalo je V.M. Ugovor o zakupu poslovnih 
prostorija broj 3174 i to za poslovne prostorije u Rijeci, Slavka Krautzeka 51/1, u prizemlju – 
garaža – površine 17 m2, s datumom 22. svibnja 1977.godine potpisan od strane 
zakupodavca Stambeno poduzeće OOUR „Stambeno gospodarenje“, a koji Ugovor nije 
potpisan od strane zakupca V.M..  

Grad Rijeka – Poglavarstvo, Komisija za davanje stanova u najma je Odlukom o 
priznanju stanarskog prava pod klasom: 021-07/94/K-4 od dana 11. ožujka 1994. priznalo 
K. M. stanarsko pravo na stanu u Rijeci, S. Krautzeka br. 51/1, I. kat, površine 80m2. 

Odlukom Poglavarstva Grada Rijeke, Komisije za davanje stanova u najam, Klasa: 
021-07/95/K-42 od 10. ožujka 1995. obijen je zahtjev K.M. za priznanje stanarskog prava na 
garaži u Rijeci, S. Krautzeka br. 51/1 površine 14,48 m2 kao sastavnim dijelom stana.  

 
Grad Rijeka kao prodavatelj sklopio je s K.M. kao kupcem  Ugovor broj 15978 o 

prodaji stana na kojem postoji stanarko pravo (s obročnom otplatom) dana 27. travnja 1995. 
za stan broj 3 u Rijeci, S. Krautzeka 51/1, površine 83,51 m2.  
 U odredbi članka 1. cit. Ugovora utvrđeno je da prodavatelj prodaje a kupac kupuje 
stan, na kojem postoji stanarsko pravo zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima 
zgrade, te da se stan sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i lođe, u ukupnoj 
površini 83,51 m2. Iz navedenog je jasno vidljivo da garaža nije bila predmet cit. Ugovora o 
prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo. 
 
 U parničnom predmetu koji se vodio pred Općinskim sudom u Rijeci pod posl.br. O-
1012/95 u pravnoj stvari tužitelja K.M. protiv tuženika Grada Rijeke, a radi utvrđenja 
stanarskog prava dana 19. ožujka 2003. donijeta je presuda kojom je utvrđeno da je 
tužiteljica K.M. iz Rijeke, S. Krautzeka 51/1, stekla stanarsko pravo na garaži u Rijeci, S. 
Krauzteka 51/1, koja je stanaru dodijeljena na korištenje kao pripadajući dio stana, te da ista 
garaža sa stanom u Rijeci, S. Krautzeka 51/1 čini jednu građevinsku cjelinu, te da joj je 
tuženik dužan izdati Odluku o priznanju stanarskog prava i na garaži površine 17,48 m2, 
koju će u protivnom zamijeniti cit. presuda. Presuda je pravomoćna s danom 24. travnjem 
2003., a ovršna 10. svibnja 2003. 
 
  

K.M. obratila se dana 22. studenog 2017. Gradu Rijeci sa zahtjevom da joj se izda 
tabularna izjava za garažu na adresi u Rijeci, S. Krautzeka 51/1, a u svrhu upisa prava 
vlasništva na istu u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci.   

 
 Grad Rijeka dopisom od 14. siječnja 2018., Klasa: 370-01/18-01/701, Urbroj: 
2170/01-17-30-18-2/AP očituje se na navedeni zahtjev da nije u mogućnosti izdati tabularnu 
izjavu za predmetnu garažu, jer da istu K.M. nije otkupila od Grada Rijeke na temelju 
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Stoga je stranka pozvana da 
se izjasni je li ista zainteresirana za kupnju garaže na temelju Zakona o prodaji stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo, a koja cijena je utvrđena na temelju Procjembenog 
elaborata El. br. 14-01-2019 sačinjenog od stalne sudske vještakinje u građevinarstvu J.L.i, 
dipl. ing. građ. od 14. siječnja 2019. i to u iznosu od 59.722,03 kn, a izračun koje cijene je 
izvršen sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kao i na 
temelju Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine broj 35/92., 
72/92., 83/93.), te u slučaju da nije zainteresirana za kupnju da će je se pozvati na 
sklapanje ugovora o zakupu.  
 



 Nadalje, u postupku povezivanja zk i kpu koji se vodio pri Općinskom sudu u Rijeci, 
Zk odjel, pod posl.br. Z-1588/19, Z-2476/19 dana 12. lipnja 2019. doneseno je rješenje 
kojim je K.M., u potpunosti protivno zakonu, utvrđena vlasnicom predmetne garaže.  
 
 Grad Rijeka je 8. kolovoza 2019. pokrenuo parnični postupak pred Općinskim sudom 
u Rijeci u pravnoj stvari tužitelja Grada Rijeke protiv tuženika K.M. i R.P. radi ispravka 
zemljišnoknjižnog stanja i utvrđenja prava vlasništva, a koji postupak se vodi pod posl.br. P-
3757/19. 
 

U međuvremenu je K.M. Ugovorom o darovanju od 12. lipnja 2019. darovala 
predmetni stan i garažu kćeri R.P., dok je R.P. dana 14. travnja 2020. sklopila s I.L. i M.L. 
Ugovor o kupoprodaji, te prodala predmetni stan i garažu trećima.  
 

U cit. parničnom postupku koji je u tijeku, stranke su postigle dogovor te bi pristupile 
sklapanju sudske nagodbe, a kojom sudskom nagodbom bi uredile odnose na način kako 
slijedi: 

-Grad Rijeka bi kao prodavatelj s K.M. kao kupcem sklopio ugovor o kupoprodaji 
garaže na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, i to po cijeni 
koja je utvrđena na temelju Procjembenog elaborata El. br. 14-01-2019 sačinjenog od 
stalne sudske vještakinje u građevinarstvu J.L.i, dipl. ing. građ. od 14. siječnja 2019. u 
iznosu od 59.722,03 kn, a izračun koje cijene je izvršen sukladno Zakonu o prodaji stanova 
na kojima postoji stanarsko pravo kao i na temelju Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana 
i garaže (Narodne novine broj 35/92., 72/92., 83/93.), 

-K.M. i R.P. platile bi Gradu Rijeci iznos od 15.951,15 kn na ime stečenog bez 
osnove a u visini zakupnine s osnove korištenja tuđe stvari (garaže) u svoju korist za period 
od srpnja 2015. do srpnja 2020., sve uvećano za zatezne kamate u iznosu od 2.848,88 kn. 
Iznos od 15.951,15 kn dobiven je umnoškom kvadrature garaže – 17,48 m2 s početnom 
cijenom zakupa za garažu od 1,60 eura po m2, pretvoreno u kune, te uvećano za 25% 
PDV-a i to za razdoblje od srpnja 2015. do srpnja 2020., a koji period je unutar općeg 
zastavnog roka od 5 godina koji se primjenjuje u konkretnom slučaju,  

-K.M. i R.P. podmirile bi do sada nastali parnični trošak u iznosu od 5.009,50 kn 
Gradu Rijeci u cijelosti.  

 
Napominje se da je u svrhu rješenja međusobnih pravnih odnosa, formiranja cijene 

stana, potraživanja iznosa na ime stečenog bez osnove a u visini zakupnine s osnova 
korištenja tuđe stvari u svoju korist, kao i pripadajuće zatezne kamate, odvjetnica P., a koja 
je punomoćnica Grada Rijeke u predmetnom sudskom postupku, dala svoje pravno 
mišljenje, a koje je temelj za sklapanja sudske nagodbe.  

 
Ova Direkcija smatra da je sklapanje sudske nagodbe u konkretnom parničnom 

postupku opravdano te da će se time postići cjelokupno razrješenje međusobnih odnosa, s 
time da bi Grad Rijeka prodao predmetnu garažu, potraživao iznos na ime stečenog bez 
osnove a u visini zakupnine s osnove korištenja tuđe stvari (garaže) u svoju korist koji nije u 
zastari uvećan za pripadajuće kamate, te parniči trošak u cijelosti.  

 
Slijedom iznesenog, predlaže se da Gradonačelnik da suglasnost da punomoćnik 

Grada Rijeke – Zajednički odvjetnički ured D.K. i J.P., Ivana Dežmana 10/1, Rijeka, sklopi 
sudsku nagodbu u odnosu na garažu na adresi u Rijeci, S.Krautzeka 51/1 u parničnom 
postupku koji se vodi pri Općinskom sudu u Rijeci pod posl.br. P- 3757/19. 

 
  Temeljem članka članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 24/09, 11/10, i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 
12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelniku Grada Rijeke, donošenje sljedećeg 

 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Daje se suglasnost punomoćniku Grada Rijeke, Zajedničkom odvjetničkom uredu D. 
K. i J. P., Ivana Dežmana 10/1, Rijeka, da sklopi s K.M. i R. P. sudsku nagodbu u 



parničnom postupku koji se pred Općinskim sudom u Rijeci vodi pod posl.br. P-
3757/19 u pravnoj stvari tužitelja Grada Rijeke protiv tuženika K.M. i R.P. radi 
ispravka zemljišnoknjižnog stana i utvrđenja prava vlasništva. 

2. Sudskom nagodbom biti će utvrđeno da će Grad Rijeka kao prodavatelj s K.M. kao 
kupcem sklopiti ugovor o kupoprodaji garaže na temelju Zakona o prodaji stanova 
na kojima postoji stanarsko pravo, i to po cijeni koja je utvrđena na temelju 
Procjembenog elaborata El. br. 14-01-2019 sačinjenog od stalne sudske vještakinje 
u građevinarstvu J.L.i, dipl. ing. građ. od 14. siječnja 2019. u iznosu od 59.722,03 
kn, a izračun koje cijene je izvršen sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo kao i na temelju Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i 
garaže (Narodne novine broj 35/92., 72/92., 83/93.), da će K.M. i R.P. platiti Gradu 
Rijeci iznos od 15.951,15 kn na ime stečenog bez osnove a u visini zakupnine s 
osnove korištenja tuđe stvari (garaže) u svoju korist za period od srpnja 2015. do 
srpnja 2020., sve uvećano za zatezne kamate u iznosu od 2.848,88 kn, te da će 
K.M. i R.P. podmiriti do sada nastali parnični trošak u iznosu od 5.009,50 kn Gradu 
Rijeci u cijelosti. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za 
upravljanje objektima stambene namjene za provedbu ovog Zaključka. 
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