
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/16-40
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Rijeka, 5. 3. 2019.

Gradonačelnik je 5. ožujka 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

NE PRIHVAĆA se zahtjev V.Č. iz Rijeke, za odgodu ovršnog postupka poslovnog broja 
OVR-2759/14 na razdoblje od godinu dana u kojem će kako navodi, zasigurno realizirati naplatu 
svog potraživanja prema HZZO-u, a u kojem su  postupku zaplijenjene umjetničke slike na koje se 
dužnik poziva, budući traži odgodu ovrhe samo za navedeni predmet u te budući  se protiv dužnika 
vode i drugi postupci za naplatu duga među kojima su i oni u kojima je imenovani tužio Grad 
Rijeku. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šulina, Mirjane Smokrović Koludrović, 
Marine Superina
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
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            GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/19-02/51
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Rijeka, 1.3.2019.god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka o odgodi ovrhe u postupku prisilne naplate 
dugovanja 

- ČULEV VIKTOR

MATERIJAL IZRADILA:
Marina Superina

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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O b r a z l o ž e n j e

Viktor Čulev iz Rijeke, Krešimirova 10, koristio je poslovni prostor Grada Rijeke na adresi 
Tizianova 36/A, pov. 52 m2, za zdravstvenu djelatnost - stomatološku ordinaciju, uz 
ugovoreni iznos mjesečne zakupnine od 9,70 €/m2, temeljem Ugovora o zakupu broj 
2029/02-03 od 28. listopada 1994. godine. 
Zbog nepodmirivanja obveza preuzetih ugovorom o zakupu, dana 05. prosinca 1995. godine 
otkazan mu je ugovor o zakupu, te je pokrenut sudski postupak radi predaje i ispražnjenja, 
koji je okončan deložacijom dana 22. svibnja 2002. godine. 
Budući je preostalo nepodmireno dugovanje Grad je pokrenuo nekoliko ovršnih postupaka 
radi prisilne naplate dugovanja, koji su još uvijek u tijeku.  

U predmetu koji je pokrenut radi predaje i ispražnjenja  poslovnog prostora, Grad Rijeka 
tužbom je zahtijevao predaju i ispražnjenje poslovnog prostora na adresi Tizianova 36A, 
Rijeka,  koji je bio u posjedu Viktora Čuleva. Predmet se vodio pod poslovnim brojem P-
146/96 pri Općinskom sudu u Rijeci te je isti okončan u korist Grada Rijeke presudom od
dana 22. travnja 1998. godine, a Gradu Rijeci je dosuđen i parnični trošak u iznosu od 
8.598,00 kn. 
Drugostupanjski sud potvrdio je navedenu presudu. Obzirom da dužnik nije postupio 
sukladno navedenoj presudi, pokrenut je postupak ovrhe te je Općinski sud u Rijeci donio 
rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-2691/99 od dana 30. prosinca 1999. godine. 
Dužnik je predložio sudu odgodu ovrhe, no sud je takav prijedlog odbio i dosudio Gradu 
Rijeci daljnji ovršni trošak u iznosu od 488,00 kn Rješenjem od dana 04. prosinca 2001. 
godine. Postupak je na kraju okončan deložacijom, a Grad je ustrajao pri naplati troška 
pljenidbom ovršenikovih pokretnina. Budući je Općinski sud u Rijeci zagubio predmetni spis, 
Grad Rijeka pokrenuo je postupak radi rekonstrukcije spisa te uplatio  pristojbu u iznosu od 
100,00 kn. Spis je  u konačnici rekonstruiran te je Općinski sud u Delnicama donio novo 
Rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-311/12, i to pljenidbom ovršenikovih novčanih 
sredstava. Pritom se određuje novi ovršni trošak u iznosu od 230,63 kn rješenjem od dana 
25 .travnja 2014. godine. Predmetna ovrha je u redoslijedu pri FINA-i, a budući ovršenik 
nema novčanih sredstava na računima, moguće je da će ovrha biti obustavljena. Ovršenik 
nije vlasnik nekretnina niti automobila te nema zasnovan radni odnos. 
Valja napomenuti da po ovome predmetu dugovanje nije niti djelomično naplaćeno te se isto 
sastoji od: parničnog troška u iznosu od 8.598,00 kn s kamatama od 22. travnja 1998. 
godine, ovršnog troška u iznosu od 1.438,00 kn s kamatama od 30. prosinca 1999. godine, 
ovršnog troška u iznosu od 488,00 kn s kamatama od 04. prosinca 2001. godine, ovršnog 
troška u iznosu od 230,63 kn s kamatama od 25.travnja 2014. godine, te sudske pristojbe za 
pribavu spisa iz arhive u iznosu od 100,00 kn.

U postupku radi prisilne naplate dugovanja, Grad Rijeka podnio je prijedlog za ovrhu dana 
28. prosinca 2000. godine, radi naplate dužne zakupnine u iznosu od 23.147,61 kn, a 
temeljem kojega je Općinski sud u Rijeci dana 17. rujna 2001. godine donio rješenje o ovrsi 
pod poslovnim brojem Ovrv-III-342/01. Dužnik je  izjavio prigovor pa se postupak nastavio u 
parnici koja je okončana presudom Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-597/03 
od dana 07. veljače 2006. godine, u korist Grada Rijeke. Drugostupanjski sud potvrdio je 
navedenu presudu. Obzirom da  dužnik nije postupio sukladno navedenoj presudi, pokrenut 
je putem punomoćnika Grada  postupak ovrhe te je Općinski sud u Rijeci donio Rješenje o 
ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-2332/08 od dana 09. srpnja 2008. godine, i to pljenidbom 
novčanih sredstava i pokretnina dužnika. Ujedno je Općinski sud u Rijeci dana 30. prosinca 
2008. godine donio  Rješenje o privremenoj pljenidbi novčane tražbine dužnika pod 
poslovnim brojem Ovr-3957/08. Utvrđeno je da na računima dužnika ima sredstava pa je 
Grad Rijeka dana 04. prosinca 2009. godine podnio prijedlog za ovrhu na računima dužnika, 
temeljem kojega je Općinski sud u Rijeci donio Rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-
4181/09 od dana 15. prosinca 2009. godine. Temeljem ovrhe uspjelo se naplatiti (samo) 
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iznos od  6.072,18 kn. Budući dugovanje nije u cijelosti bilo podmireno, ovrha je nastavljena 
u odnosu na pokretnine dužnika. 
Na pljenidbi su  bile zaplijenjene umjetničke slike koje su oduzete na uredovanju od dana 23. 
studenog 2017. godine i prodane na drugoj javnoj dražbi dana 13. travnja 2018. godine za 
ukupan iznos od 270,00 kn. Napominjemo kako Općinski sud u Rijeci još uvijek nije navedeni 
iznos vratio Gradu Rijeci. Dužnik još uvijek nije podmirio cjelokupno dugovanje stoga se čeka 
sud da iznos kupovine vrati Gradu Rijeci kako bi Grad mogao predložiti daljnje radnje i 
precizirati konačno dugovanje.

U postupku koji se vodi također radi prisilne naplate duga, Grad Rijeka podnio je prijedlog za 
ovrhu dana 28. lipnja 2001. godine, radi naplate dužne zakupnine u iznosu od 30.711,33 kn, 
a temeljem kojega je Općinski sud u Rijeci dana 15. listopada 2001. godine donio Rješenje o 
ovrsi pod poslovnim brojem Ovrv-III-2617/01. Dužnik je izjavio prigovor i na ovo rješenje  pa 
je postupak nastavljen u parnici koja je okončana presudom Općinskog suda u Rijeci pod 
poslovnim brojem P-675/03 od dana 18. srpnja 2006. godine, u korist Grada Rijeke. 
Drugostupanjski sud potvrdio je ponovno i navedenu presudu. Obzirom da dužnik nije 
postupio sukladno navedenoj presudi, Grad je putem punomoćnika pokrenuo postupak ovrhe 
osnovom čega je Općinski sud u Rijeci donio Rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-
2841/08 od dana 09. rujna 2008. godine, i to pljenidbom novčanih sredstava i pokretnina 
dužnika. Sud  je pisanim putem obavijestio Grad Rijeku da na računima dužnika nema 
novčanih sredstava te je tražbina zavedena u očevidnik FINA-e. Budući dugovanje nije bilo 
podmireno, ovrha je nastavljena u odnosu na pokretnine dužnika. Na pljenidbi su 
zaplijenjene umjetničke slike koje su oduzete na uredovanju od dana 23. studenog 2017. 
godine i prodane na drugoj javnoj dražbi dana 26. travnja 2018. godine za ukupan iznos od 
6.670,00 kn. Napominjemo kako Općinski sud u Rijeci još uvijek nije navedeni iznos vratio 
Gradu Rijeci. Dužnik još uvijek nije namirio cjelokupno dugovanje. Kada sud iznos kupovnine 
vrati Gradu Rijeci na račun predložiti će se daljnje radnje i precizirati konačno dugovanje.

U trećem postupku prisilne naplate dugovanja, Grad Rijeka podnio je prijedlog za ovrhu dana 
03. srpnja 2000. godine, radi naplate dužne zakupnine u iznosu od 46.223,31 kn, a temeljem 
kojega je Općinski sud u Rijeci dana 29. studenog 2000. godine donio Rješenje o ovrsi pod 
poslovnim brojem Ovrv-III-2218/00. Dužnik je izjavio prigovor pa je postupak nastavljen u 
parnici koja je okončana presudom Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-
3003/11 od dana 14. prosinca 2011. godine, u korist Grada Rijeke koju je potvrdio i 
drugostupanjski sud. Obzirom da dužnik nije postupio sukladno navedenoj presudi, pokrenut 
je postupak ovrhe te je dana 11. veljače 2014. godine FINA-i upućen zahtjev za izravnu 
naplatu. Budući je FINA obavijestila Grad Rijeku da na računima dužnika nema novčanih 
sredstava, dana 11. srpnja 2014. godine podnesen je prijedlog za ovrhu temeljem kojega je 
Općinski sud u Rijeci donio Rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-2759/14 dana 06. 
rujna 2018. godine, i to na pokretninama dužnika. Na ročištu održanom dana 09. siječnja 
2019. godine zaplijenjene su umjetničke slike te je u tijeku zakazivanje javne dražbe na kojoj 
će se prodavati zaplijenjene pokretnine. Po ovome predmetu dugovanje nije niti djelomično 
naplaćeno te se isto sastoji od: glavnice u iznosu od 46.223,31 kn uvećano za kamate, 
parničnog troška u iznosu od 4.555,00 kn s kamatama od 14. prosinca 2011. godine, 
ovršnog troška u iznosu od 2.050,00 kn s kamatama od 06. rujna 2018. godine, te sudskih 
predujmova u iznosu od 117,20 kn.

Valja također napomenuti da je Viktor Čulev podnio tužbu protiv Grada Rijeke radi naknade 
štete zbog nanesenih duševnih boli u iznosu od 70.000,00 kn. Parnični postupak se vodio pri 
Općinskim sudu u Rijeci pod poslovnim brojem P-6121/00. Navedena parnica je okončana 
presudom Općinskog suda u Rijeci od dana 30. siječnja 2004. godine, u korist Grada Rijeke 
koju je potvrdio i drugostupanjski sud. Obzirom da  dužnik nije postupio sukladno navedenoj 
presudi, pokrenut je postupak ovrhe te je Općinski sud u Rijeci donio Rješenje o ovrsi pod 
poslovnim brojem Ovr-3777/08  dana 03. prosinca 2008. godine, i to pljenidbom novčanih 
sredstava i pokretnina dužnika. Sud je obavijestio Grad Rijeku da na računima dužnika nema 
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novčanih sredstava te je tražbina zavedena u očevidnik FINA-e. Budući dugovanje nije bilo 
podmireno, ovrha je nastavljena u odnosu na pokretnine dužnika. 
Na ročištu su zaplijenjene umjetničke slike i druge pokretnine koje su bile oduzete na 
uredovanju od dana 01. prosinca 2015. godine i prodane su na drugoj javnoj dražbi dana 23. 
ožujka 2016. godine za ukupan iznos od 3.380,00 kn. Navedeni iznos vraćen je Gradu Rijeci 
na račun čime je zatvoren dio troška koji pripada odvjetničkom uredu. Rješenjem od dana 
07. listopada 2016. godine Gradu Rijeci odmjeren je daljnji trošak u iznosu od 5.396,90 kn, 
radi naplate, osnovom čega je dana 25. srpnja 2017. godine podnesen FINA-i zahtjev za 
izravnu naplatu. Kako bi se izbjegla zastara, radi naplate preostalog potraživanja je 
podnesen novi prijedlog za ovrhu temeljem kojega je Općinski sud u Rijeci dana 12. srpnja 
2017. godine donio rješenje o ovrsi pod poslovnim brojem Ovr-3204/17, i to pljenidbom 
novčanih sredstava i pokretnina dužnika. Prema obavijesti punomoćnika čeka se da sud 
dostavi FINA-i rješenje o ovrsi na provedbu i zakaže uredovanje na kojem će se provesti 
pljenidba ovršenikovih pokretnina.
Viktor Čulev podnio je tužbu protiv Grada Rijeke radi utvrđenja da je članak 5. stavak 1. 
Ugovora o zakupu broj 2029/02-03 od dana 28. listopada 1994. godine sklopljen protivno 
Naredbi o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama 
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu. Parnični postupak se vodio pri 
Općinskim sudom u Rijeci pod poslovnim brojem P-4668/01. Navedena parnica je okončana 
presudom Općinskog suda u Rijeci od dana 10. svibnja 2005. godine, u korist Grada Rijeke a 
koju je potvrdio i drugostupanjski sud. Obzirom da  dužnik nije postupio sukladno navedenoj 
presudi, pokrenut je postupak ovrhe te je Općinski sud u Rijeci donio rješenje o ovrsi pod 
poslovnim brojem Ovr-822/09 od dana 23. ožujka 2009. godine, i to pljenidbom novčanih 
sredstava i pokretnina dužnika. Sud je obavijestio  Grad Rijeku da na računima dužnika 
nema novčanih sredstava te je tražbina zavedena u očevidnik FINA-e. Budući dugovanje nije 
bilo podmireno, ovrha je nastavljena u odnosu na pokretnine dužnika pa su na pljenidbi 
zaplijenjene umjetničke slike koje se nisu uspjele prodati na javnim dražbama. Budući se 
pokretnine nisu uspjele prodati na javnim dražbama te budući dužnik nema novčanih 
sredstava na svojim računima, sud je obustavio ovrhu. Budući rok za pokretanje nove ovrhe 
nije istekao, dana 12. prosinca 2018. godine podnesen je novi prijedlog za ovrhu, temeljem 
kojega je Općinski sud u Crikvenici dana 04. veljače 2019. godine donio rješenje o ovrsi pod 
poslovnim brojem Ovr-630/19, i to na novčanim sredstvima i pokretninama ovršenika. Prema 
obavijesti punomoćnika Grada još uvijek se čeka se da sud dostavi FINA-i rješenje o ovrsi na 
provedbu i zakaže uredovanje na kojem će se provesti pljenidba ovršenikovih pokretnina.
Valja napomenuti  da po ovome predmetu dugovanje nije niti djelomično naplaćeno te se isto 
sastoji od: parničnog troška u iznosu od 7.808,00 kn s kamatama od 10. svibnja 2005. 
godine, ovršnog troška u iznosu od 1.215,00 kn s kamatama od 23. ožujka 2009. godine, 
ovršnog troška u iznosu od 1.237,50 kn s kamatama od 04. veljače 2019. godine, te sudskih 
predujmova u iznosu od 351,60 kn.

Sada se dužnik Čulev Viktor obratio dopisom  punomoćniku  Grada ZOU Knežević i dr., 
Ribarska 4, s prijedlogom za odgodu ovrhe  u predmetu posl. broj Ovr-2759/14 na razdoblje 
od godinu dana. 
U dopisu napominje da svoju obvezu nije dobrovoljno ispunio zbog činjenice što već 15 
godina vodi spor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,  u kojem je konačno 
dobio pravomoćno rješenje Visokog upravnog suda, iz kojeg je kako navodi može zaključiti 
kako pravnu osnovu tako i njegov iznos. No rješenje  nije dostavljeno u privitku dopisa. 
Slijedom navedenog traži odgodu ovrhe za vrijeme od godinu dana, samo za navedeni 
predmet u kojem će kako navodi zasigurno realizirati naplatu svog potraživanja prema 
HZZO-u.
Također navodi da je spreman potpisati izjavu ovjerenu po javnom bilježniku o namirenju 
predmetnog duga odmah po dobivenim  financijskim sredstvima od strane HZZO-a. Posebno 
napominje da us ovršene umjetničke slike obiteljsko nasljeđe, te traži da se provođenje 
ovrhe prodajom istih zaustavi do konačnog plaćanja duga s njegove strane.   
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Razmatrajući sve naprijed navedeno, stručne službe stava su da se zahtjev odbije budući  iz 
dopisa g. Čuleva proizlazi da se zahtjev za odgodom ovrhe odnosi samo na jedan ovršni 
predmet OVR - 2759/14 u kojem su zaplijenjene umjetničke slike na koje se dužnik poziva, te 
obzirom na činjenicu da se protiv imenovanog dužnika vode i preostali predmeti naprijed 
navedeni, za koje isti ne predlaže način rješavanja odnosno isplate dugovanja. 

Također je  evidentirano na dan pisanja ovoga materijala sveukupno dugovanje na ime 
zakupnine u iznosu od 281.272,05kn , dospjele zakonske zatezne kamate 152,61 kn, sudski 
troškovi i pristojbe 18.228,40 kn, što sveukupno iznosi 299.653,06 kn. Daljnja kamata 
obračunata na nepodmireno dugovanje naknade zakupnine na dan pisanja ovog materijala 
iznosi 833.948,79 kn odnosno 1.133.601,85 kuna.
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg: 

Z A K LJ U Č K A 

                  Na temelju odredbe 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):

1.NE PRIHVAĆA  se zahtjev ČULEV VIKTORA iz Rijeke, Krešimirova  10, za odgodu 
ovršnog postupka poslovnog broja OVR-2759/14 na razdoblje od godinu dana u kojem će 
kako navodi, zasigurno realizirati naplatu svog potraživanja prema HZZO-u, a u kojem su  
postupku zaplijenjene umjetničke slike na koje se dužnik poziva, budući traži odgodu ovrhe 
samo za navedeni predmet u te budući  se protiv dužnika vode i drugi postupci za naplatu 
duga među kojima su i oni u kojima je imenovani tužio Grad Rijeku. 
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