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Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 Općinskom sudu u Rijeci predlaže se donošenje zaključka o odgodi ovrhe pljenidbom 
pokretnina u vlasništvu ovršenika, u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Rijeci, pod poslovnim brojem Ovr-2848/10, zakazane za dan 7. studenoga 2017. godine, na rok od 
šest mjeseci. 
  
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća, 
Vinka Randića 
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  Predmet:  Prijedlog zaključka o odgodi zakazane ovrhe pljenidbom pokretnina u 
vlasništvu ovršenika 
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O b r a z l o ž e nj e   

  
 Pred Općinskim sudom u Rijeci u tijeku je ovršni postupak, posl.broj. – Ovr-2848/10, 
ovrhovoditelja Grada Rijeke protiv ovršenika D.M., radi naplate, a u kojem je postupku za dan 
7.11.2017. godine u 12.30 sati, zaključkom određena pljenidba pokretnina u vlasništvu ovršenika 
na adresi PRVOG MAJA 34 u Rijeci. 
 
 Riječ je o postupku vezanom za sudski spor koji se odnosi na zakup javnog tunelskog 
skloništa na adresi Osječka 22 u Rijeci, zakupnika D.M., u kojem je doneseno rješenje o ovrsi 
poslovnog broja Ovr-3043/14 kojim je radi osiguranja naplate potraživanja Grada Rijeke, određena 
ovrha na nekretnini ovršenika M., u naravi stana na adresi Prvog maja 34. 
 
 U međuvremenu se 2015. godine Gradu Rijeci obratila gospođa D.K. iz Rijeke navodeći da 
je predmetni stan još 2004. godine od ovršenika D.M. kupila upravo ona i njen nevjenčani suprug 
Lj.V. Međutim, iako su kupoprodajnim ugovorom stupili u posjed nekretnine, vlasništvo nisu nikad 
upisali u zemljišnim knjigama tako da se kao vlasnik stana od trenutka pokretanja ovršnog 
postupka, pa sve do danas, i dalje navodi jedino ovršenik odnosno gospodin M. Naime, iako su 
supružnici K. i V. 2013. godine sudskim putem tražili utvrđenje vlasništva predmetne nekretnine, u 
tome nisu uspjeli budući da je već ranije na istoj zabilježena ovrha rješenjem Općinskog suda u 
Rijeci poslovnog broja Ovr-402/11. 
 
 Ističemo da Grad Rijeka protiv ovršenika D.M. u posljednjih desetak godina vodi više 
sudskih postupaka koji se odnose na dug s osnova komunalne naknade i s osnova zakupa 
tunelskog skloništa, i u svakome se slučaju potraživanja Grada odnose upravo na njega kao 
tuženika odnosno ovršenika te se gospođa K. ni u jednom ne pojavljuje kao dužnik. 
  
 Gospođa K. se od 2015. godine u više navrata obraćala ovom Odjelu i Gradonačelniku te 
Uredu Predsjednice Republike, u cilju razrješenja ove zaista iznimne i jedinstvene pravne situacije 
do koje je dijelom došlo i uslijed spleta nesretnih okolnosti (nesporazum s agencijom za nekretnine 
koja je posredovala prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora).  Pritom je posebno važno 
naglasiti socijalni aspekt slučaja jer se radi o četveročlanoj obitelji u kojoj je jedino ona zaposlena, 
uz supruga koji je nezaposlen i narušenoga zdravstvenog stanja te dvoje djece školske dobi.  
  
 Gradonačelnik je pisanim putem izvijestio gospođu K. kako nažalost sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima nikako nije u mogućnosti udovoljiti njenom prijedlogu odnosno zahtjevu za 
otpisivanjem dugova s osnova komunalne naknade koja spada u dugove i potraživanja s osnova 
javnih davanja, uputivši je bi joj jedino nakon eventualnog zaključenja ugovora o preuzimanju duga 
komunalne naknade kojim stupa na mjestu dužnika (M.) moglo biti omogućeno odgođeno obročno 
podmirenje duga kao i otpis duga s osnova kamata. Potraživanje u odnosu na zakup tunelskog 
skloništa nema karakter javnog davanja te je gospođa K. obaviještena da se u tom slučaju za 
potraživanja s osnova kamata na dospjelu glavnicu može odobriti otpis ako se ukupno potraživanje 
plati u cjelosti jednokratno. 
 
 D.K. se posljednji puta Gradu Rijeci obratila u listopadu ove godine kada navodi da je u 
zemljišnim knjigama ovrha za zakup tunelskog skloništa obrisana temeljem u međuvremenu 
donesene presude Općinskog suda u Rijeci, posl. broja P-3161/16-5 od 22. ožujka 2017. godine, 
pa stoga više nije predmetom mirnog rješavanja, a u odnosu na dug s osnova komunalne naknade 
da je isti voljna podmiriti odjednom u punom iznosu, umanjeno za dio potraživanja za koji je, prema 
toj  presudi, nastupila zastara. 
 
 Međutim, Grad Rijeka nije u mogućnosti umanjiti svoje potraživanje s osnova komunalne 
naknade sukladno spomenutoj presudi budući da ista nije pravomoćna jer je putem punomoćnika 
Grada protiv nje pravodobno izjavljena žalba, a presuda nadležnog suda po žalbi još nije 
donesena. Također, budući da dugovanje D.M. za zakup tunelskog skloništa nije podmireno, 
ovršni postupak je i nadalje u tijeku. 
 
  
 U međuvremenu je Grad Rijeka zaključkom obaviješten o pljenidbi pokretnina u vlasništvu 



ovršenika upravo u stanu na adresi Prvog maja 34 u Rijeci, a u kojem se, kao što je iz ovog 
obrazloženja razvidno, ne nalazi vlasnik stana odnosno ovršenik, već je isti u posjedu obitelji K. i V. 
  
 Uzimajući u obzir navode iz ovog obrazloženja, a cijeneći posebnost konkretnog slučaja te 
u dobroj vjeri navod gospođe K, da je predmetna nekretnina jedina imovina u vlasništvu ove 
obitelji, kao i izraženu spremnost na suradnju u rješavanju sporne situacije, Odjel smatra da je od 
Općinskog suda u Rijeci potrebno zatražiti odgodu ovrhe pljenidbom pokretnina u vlasništvu 
ovršenika (D.M.) u stanu na spomenutoj adresi i to na rok od šest mjeseci.   
 
   
  
  S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći  
 
  

Z a k lj u č a k  
  
1. Predlaže se Općinskom sudu u Rijeci donošenje zaključka o odgodi ovrhe 
pljenidbom pokretnina u vlasništvu ovršenika, u ovršnom postupku koji se vodi pred 
Općinskim sudom u Rijeci, pod poslovnim brojem Ovr-2848/10, zakazane za dan 7. 
studenoga 2017. godine, na rok od šest mjeseci. 
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