REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/104-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-18
Rijeka, 27. 10. 2020.

Na temelju članka 30. stavka 2. 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 27. listopada 2020. godine donio sljedeću
ODLUKU
1. Grad Rijeka i D. G. T. i M. Đ., sklopiti će sporazum o prijenosu prava vlasništva kojim će
Grad Rijeka dopustiti uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br.
1017/3, k.o. Kozala, u korist D. G. T. i M. Đ., svake u 1/2 dijela.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljište 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
Vedrane Suzanić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan
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O b r a z l o ž e n j e
D. G. T. i M. Đ. obratile su nam se sa prijedlogom sklapanja sporazuma kojim će im Grad
Rijeka priznati pravo vlasništva na k.č.br. 1017/3, k.o. Kozala.
Radom po predmetu utvrđeno je slijedeće:
- Između Grada Rijeke i B. J. sklopljen je 16.11.1992. godine, ugovor broj 203 o prodaji
stana na kojem postoji stanarsko pravo u zgradi Lukovići 4, kojim je kupcu dozvoljeno da u
zemljišnim knjigama izvrši upis prava vlasništva na svoje ime na k.č.br. 1016, upisanoj u z.k.ul.
1655, k.o. Kozala. Zgrada Lukovići 4 se sastoji od jednog stana,
- Ugovorom o darovanju od 07. kolovoza 1997. godine predmetni stan je stekao V. B., koji je
sa Gradom Rijekom 06. 03.2002. godine sklopio Anex ugovora kojim mu je dozvoljeno da u
zemljišnim knjigama izvrši upis prava vlasništva na svoje ime na k.č.br. 1016 i k.č.br. 1017/3,
upisanim u z.k.ul. 1655. k.o. Kozala,
- temeljem sklopljenog Ugovora, Anexa ugovora i elaborata etažiranja u povijesnom
vlasničkom listu izvršen je 2002. godine upis prava vlasništva V. B. na k.č.br. 1016 i k.č.br. 1017/3
(Posl.br.: Z-7497/02), a izvadak iz zemljišne knjige u kojem su navedene k.č. upisane kao
vlasništvo imenovanog izdan je i 2004. godine,
- V. B. je umro 2017. godine, nasljedila ga je O. B. koja je umrla u travnju 2020. godine, a nju
su nasljedile D. G. T. i M. Đ., koje su nam se obratile sa zahtjevom da se sklopi sporazum o
prijenosu prava vlasništva k.č.br. 1017/3 na njihovo ime jer su utvrdile da je k.č.br. 1017/3,
temeljem prijedloga ovog Odjela, 2018. godine u elektronskoj zemljišnoj knjizi upisana kao
vlasništvo Grada Rijeke, kao sljednika Općine Rijeka,
- Obzirom da su se upisi iz povijesnih zemljišnih knjiga tijekom godina prenosili (“prepisivali”)
u elektronsku zemljišnu knjigu prilikom prenosa upisanih podataka pogrešno je kao vlasnik k.čbr.
1017/3 upisana Općina Rijeka,
- K.č.br. 1016 i k.čbr. 1017/3 u naravi predstavljaju dio zemljišta ispod zgrade i njezino
dvorište i odgovara k.č.br. 1630.
- za formiranje građevne čestice zgrade ovaj Odjel je izdao suglasnost KLASA: 350-02/1801/905 od 18.03.2019. godine, prema kojoj k.č.br. 1017/3 predstavlja dio građevne čestice zgrade
Člankom 29. Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko – goranske
županije br. 48/09 i 14/13, Službene novine Grada Rijeke br. 13/14 i 3/15) određeno je da će na
zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik Grad Rijeka dopustiti upis 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 građevna – da je ista
izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova te da ima zakonit, istinit i pošten posjed. Upis prava
vlasništva dozvoliti će se i osobi koja dokaže neprekinut niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnog
prednika do sebe.
Obzirom da iz isprava koje stranke posjeduju i utvrđenog činjeničnog stanja slijedi da D. G.
T. i M. Đ. ispunjavaju uvjete za sklapanje sporazuma o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 1017/3,
k.o. Kozala, na njihovo ime predlažemo da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeću
O D L U K U
1. Grad Rijeka i D. G. T. i M. Đ., sklopiti će sporazum o prijenosu prava vlasništva kojim će
Grad Rijeka dopustiti uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Kozala, označenoj kao k.č.br.
1017/3, k.o. Kozala, u korist D. G. T. i M. Đ., svake u 1/2 dijela.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljište za realizaciju ove Odluke.

