REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/79-65
URBROJ: 2170/01-15-00-20-3
Rijeka, 28. 7. 2020.

Gradonačelnik je 28. srpnja 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Grad Rijeka će sa Državnom geodetskom upravom, Gruška 20, Zagreb, sklopiti
Sporazum o financiranju naknada članovima povjerenstva za 2020. godinu u iznosu od 35.200,00
kn, za poslove izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za k.o. Sušak.
2. Iznos utvrđen Sporazumom platit će se s pozicije Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u 3 (tri) jednaka obroka.
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
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Rijeka, 22. srpanj 2020. godine

MATERIJAL
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Izradila:
Sara Antonić dipl.iur.
Ravnateljica:
Gabrijela Kiš Jerčinović d.i.a.

Pročelnik:
Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.
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O b r a z lo ž e nj e
U svrhu reformi, obnove odnosno uređenja, zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj na
području grada Rijeke od 2009. godine u tijeku je postupak preoblikovanja zemljišne knjige za k.o.
Sušak zajedno sa postupkom izlaganja na javni uvid katastarske izmjere/tehničke reambulacije za
istu katastarsku općinu.
Prema podatcima prikupljenim od strane katastarskog i zemljišno-knjižnog povjerenstva u
u novoj k.o. Sušak formirano je cca 8500 novih čestica od čega je na cca 5100 čestica utvrđeno
vlasništvo (što predstavlja cca 60% cijele kat. općine), a od kojih je za 2769 čestica dana 28.
prosinca 2018. godine objavljen javni oglas kojim je djelomično otvorena zemljišna knjiga za k.o.
Sušak – I. zona te je za istu u tijeku ispravni postupak.
Grad Rijeka i Državna geodetska uprava sklopili su 06.03.2019. godine Sporazum o
financiranju naknada članovima povjerenstva za 2019. godinu po kojem je Državnoj geodteskoj
upravi isplaćen iznos od 35.200,00 kn za 2019. godinu.
Državna geodetska uprava obratila se Gradu Rijeci sa novim prijedlgom za sudjelovanje u
sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Sušak odnosno za sklapanje Sporazuma o
financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih
katastarskom izmjerom za k.o. Sušak, a temeljem Odluke o katastarskoj Izmjeri (tehničkoj
reambulaciji katastarskih podataka) na području k.o. Sušak za 2020. godinu u iznosu od 35.200,00
kn u tri jednaka obroka.
Zbog važnosti postupka sređivanja zemljišnih knjiga a u cilju efikasijeg provođenja
predmetnog postupka i što skorijeg završetka postupka preoblikovanja za preostali dio kat.općine
predlaže se Sklapanje Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva u iznosu od
35.200,00 kn za 2020. godinu, koji iznos bi se isplatio u 3 jednaka obroka i to: I. obrok 31.
kolovoza, II. obrok 31. listopada i III. obrok 31. prosinca 2020. godine.
Navedeni iznos plaćat će se sa pozicije Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem.
Za provođenje navedenog postupka Grad Rijeka je na početku postupka 2009. godine
osigurao prostor za rad povjerenstva, opremio ga potrebnom opremom te od tada podmiruje
tekuće mjesečne troškove (telefon/internet, struja, voda, čisćenje itd). Predmetni tekući mjesečni
troškovi podmiruju se redovno sa pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu, što ostaje
obveza i dalje.

Sukladno iznesenom predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Grad Rijeka će sa Državnom geodetskom upravom, Gruška 20, Zagreb, sklopiti Sporazum
o financiranju naknada članovima povjerenstva za 2020. godinu u iznosu od 35.200,00 kn,
za poslove izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za k.o.
Sušak
Iznos utvrđen Sporazumom platit će se s pozicije Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarnje zemljištem, u 3 jednaka obroka.

