
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/20-42
URBROJ: 2170/01-15-00-19-53
Rijeka, 11. 4. 2019.

Gradonačelnik je 11. travnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se da nema uvjeta da se M. Z.u legalizira korištenje stana u Rijeci, Cambierieva 
1, prizemlje, stan 3, temeljem Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/14-04/83-35, URBROJ: 
2170/01-15-00-14-7) od 16. rujna 2014. godine.

2. Provođenje ovrhe iseljenjem M. Z. i ostalih korisnika iz stana u Rijeci, Cambierieva 1, 
prizemlje, stan 3 i predajom stana u posjed Gradu Rijeci u ovršnom postupku koji se vodi pred 
Općinskim sudom u Rijeci, pod posl. br. Ovr-4461/17, zakazane za dan 16. travnja 2019. godine 
neće se odgoditi.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Gordane Tomljanović,
Jasminke Franki, Slavice Hrvaćanin
2. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Maje Pudić
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                                                           Obrazloženje 
 

Pred Općinskim sudom u Rijeci u tijeku je ovršni postupak, posl. br. Ovr-4461/17, 
pokrenut protiv M. Z. radi iseljenja iz uvodno naznačenog stana i predaje istog u posjed 
Gradu Rijeci u kojem postupku je za dan 16.04.2019. godine zakazana deložacija iz 
stana. 

Predmetni stan sastoji se od: jedne sobe, sobice, kuhinje, izbe, predsoblja, 
hodnika, kupaonice s WC-om i drvarnice, ukupne površine 51,61 m2. 

Imenovani je u stan uselio 03.05.2012. godine na način da je skinuo službeni 
pečat Grada Rijeke s vratiju stana te u isti provalio nakon što je Grad Rijeka ispraznio 
predmetni stan od osoba i stvari ranijih bespravnih korisnika. 

Nakon što su komunalni redari uz pomoć djelatnika policije odmah po useljenju 
iselili M. Z. iz stana, istog dana imenovani je ponovo provalio u stan. 
 Zbog provale u stan Općinsko državno odvjetništvo je protiv M. Z. podignulo 
optužnicu. 
 Grad Rijeka je protiv imenovanog odmah po useljenju u stan podignuo tužbu radi 
smetanja posjeda i iseljenja iz stana. 
 Dana 22. travnja 2013. godine Općinski sud u Rijeci donio je rješenje kojim se 
utvrđuje da je M. Z. smetao Grad Rijeku u posjedu predmetnog stana te je imenovanome 
naloženo da stan vrati u posjed Gradu Rijeci. 

Budući da M. Z. nije postupio po presudi Grad Rijeka je protiv imenovanog 
pokrenuo ovršni postupak.  

Rješenje o ovrsi donijeto je još 02. prosinca 2013. godine, međutim, M. Z. je 
zastupan po Zajedničkom odvjetničkom uredu Buić i Iljazi iz Rijeke protiv rješenja o ovrsi 
izjavio žalbu navodeći da Grad Rijeka nije aktivno legitimiran za vođenje postupka 
iseljenja budući da nije vlasnik stana.  

Po okončanju žalbenog postupka i odbijanja žalbe M. Z. Općinski sud u Rijeci 
donio je zaključak kojim je zakazana deložacija iz stana za dan 16.04.2019. godine u 
11,00 sati. 

Predmetni stan nije u vlasništvu Grada Rijeke. 
Naime, pravomoćnim rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj 

županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove Klasa: UP/I-942-05/05-01/47 DC/SM; 
Urbroj: 2170-77-01-08-23 donijetim dana 26. rujna 2008. godine i pravomoćnim rješenjem 
Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Klasa: UP/II-
942-01/12-01/1272, Urbroj: 514-04-02-01-01-13-2 donijetim dana 17. svibnja 2013. 
godine predmetni stan daje se u vlasništvo i posjed M. R. iz Samobora, u 5/20 dijela, M. 
E. P. iz Eichenrieda, u 5/40 dijela, M. R. iz Zagreba, u 5/20 dijela, L. H. iz Zagreba, u 5/40 
dijela, B. R. iz Kopenhagena u 5/40 dijela i A. V. iz Dusseldorfa, u 5/40 dijela. 

Istim rješenjima Grad Rijeka utvrđen je obveznikom naknade odnosno naloženo je 
Gradu Rijeci da predmetni stan preda u posjed vlasnicima. 

Grad Rijeka je, odmah po pravomoćnosti upravnih rješenja, putem svojih 
punomoćnika Zajedničkog odvjetničkog ureda Danijela Kovačić i Jasenka Perković 
podneskom izvijestio Općinski sud u Rijeci da je donijeto pravomoćno rješenje nadležnog 
upravnog tijeka kojim se ovlaštenicima naknade daje u vlasništvo odgovarajući suvlasnički 
dio nekretnine – zgrade u kojoj se nalazi i predmetni stan te predložio Sudu da obavijesti 
vlasnike o predmetnom ovršnom postupku koji se pred Sudom vodi protiv M. Z. 

O činjenici da Grad Rijeka nije vlasnik stana i da se u svezi istog vodi upravni 
postupak nadležne gradske službe izvijestile su M. Z. odmah po useljenju u stan te 
zatražile da stan preda u posjed Gradu Rijeci. 

Nadalje, nadležna služba Grada Rijeke u nekoliko je navrata pisanim putem 
pozivala M. Z. da predmetni stan preda u posjed Gradu Rijeci kako bi Grad mogao 
postupiti po rješenjima upravnog tijela i stan predati vlasnicima stana, međutim, M. Z. se 
na pozive oglušio. 

Imenovani se u rujnu 2013. godine obratio i Gradonačelniku sa zamolbom da mu 
se predmetni stan dodijeli u najam te je i tada izviješten o činjenici da Grad Rijeka nije 



vlasnik stana i o obvezi Grada da stan preda vlasnicima. I tom prilikom pozvan je da 
predmetni stan isprazni od osoba i stvari i vrati ga u posjed Gradu Rijeci kako bi Grad 
mogao ispuniti svoju obvezu i vratiti stan u posjed vlasnicima. 

Tijekom perioda u kojem Grad Rijeka (zbog odbijanja M. Z. da preda predmetni 
stan koji koristi bez valjane pravne osnove) nije mogao postupiti po rješenju nadležnog 
upravnog tijela jedan od suvlasnika stana gdin B. R. prijavio je Grad Rijeku upravnoj 
inspekciji i pučkom pravobranitelju, te je od Grada Rijeke tražio da mu za sporni stan 
plaća slobodno ugovorenu najamninu, a budući da njegovom zahtjevu nije udovoljeno 
podnio je i tužbu protiv Grada Rijeke radi naknade štete.  

U postupku po tužbi Općinski sud u Rijeci prihvatio je tužbeni zahtjev B. R. i Gradu 
Rijeci naložio plaćanje naknade štete, međutim, povodom žalbe Grada Rijeke Županijski 
sud u Osijeku preinačio je prvostupanjsku presudu i odbio tužbeni zahtjev. 

B. R. pokrenuo je pred nadležnim upravnim tijelom i postupak administrativnog 
izvršenja naprijed navedenih rješenja upravnih tijela kojima je Gradu Rijeci naloženo da 
predmetni stan preda u posjed vlasnicima. Navedeni postupak još je u tijeku. 

Troškovi stanovanja za predmetni stan uredno su podmireni, no napominje se da 
se M. Z. ne zadužuje za najamninu, budući da Grad nije vlasnik stana već se naprijed 
navedeni iznos odnosi na utrošenu vodu, odvoz komunalnog otpada i komunalnu 
naknadu koju je u obvezi plaćati korisnik stana. 

Povodom zakazane deložacije Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
dostavio je očitovanje u kojem je navedeno kako slijedi: 

„Obitelj Z. M. čine supruga J. rođena 1973. godine, te sinovi A., rođ. 1994. godine i 
A., rođ. 2000. godine. 

Svi članovi obitelji su evidentirani kao korisnici prava iz Socijalnog programa Grada 
Rijeke duži niz godina. Trenutno samo J. Z. ostvaruje pravo na subvenciju gradskog 
prijevoza po socijalnom uvjetu. 

Inače između ostalih subvencija obitelj je duži niz godina s prekidima ostvarivala 
pravo na subvenciju podstanarine, posljednje rješenje bilo je na snazi do srpnja 2012. 
godine za stan na adresi, a na ugovoru kao najmodavac bila je navedena obitelj P. 

Bitno je naglasiti da su obitelj Z. dugogodišnji korisnici prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu pri CZSS Rijeka što smo utvrdili uvidom u važeći popis korisnika 
CZSS-a, a uvidom u bazu MUP-a također smo utvrdili da svi članovi imaju prijavljeno 
prebivalište na adresi.“ 

Kontrolom korištenja stana izvršenom 01. travnja 2013. godine utvrđeno je da M. 
Z. sa suprugom J. i sinovima koristi predmetni stan. 

Troškovi Grada Rijeke u sudskom postupku koji se vodi protiv M. Z. iznose 
4.706,25 kn i do sada nisu podmireni. 

Povodom zakazane deložacije Ministarstvo hrvatskih branitelja obratilo se Gradu 
Rijeci s preporukom da se razmotri zamolba M. Z. za odgodom deložacije iz predmetnog 
stana. U preporuci se navodi da se gosp. Z. nalazi u teškoj zdravstvenoj, materijalnoj i 
stambenoj situaciji. 

Nadalje, M. Z. je, zastupan po Odvjetničkom uredu Samir Iljazi iz Rijeke podnio 
Općinskom sudu u Rijeci prijedlog za odgodu ovrhe. U prijedlogu se u bitnom navodi da 
Grad Rijeka nije vlasnik stana te da vlasnik stana dozvoljava korištenje stana njemu i 
njegovoj obitelji, da su on i njegova obitelj tijekom prošle godine stupili u kontakt s osobom 
koja im se predstavila kao predstavnik vlasnika stana, te da je usmeno dogovoreno da M. 
Z. i njegova obitelj koriste stan, a da će se o visini najma dogovoriti naknadno. 

Sudsku odluku povodom navedenog prijedloga Grad Rijeka još nije zaprimio. 
Povjerenstvo za provođenje postupka legalizacije korištenja stanova utvrdilo je da 

se u konkretnom slučaju nisu stekli uvjeti za legalizaciju odnosno sklapanje ugovora o 
najmu stana utvrđeni Zaključkom Gradonačelnika od 16.09.2014. godine. 

Naime, navedeni Zaključak ne odnosi se na korisnike stanova za koje stanove se 
po zahtjevu fizičkih osoba vodi postupak povrata u vlasništvo temeljem odredbi Zakona o 
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. 

 



U konkretnom slučaju za predmetni stan naprijed navedeni postupak je 
pravomoćno okončan još 2013. godine na način da je stan dat u vlasništvo fizičkim 
osobama, a Grad Rijeka utvrđen je kao obveznik naknade. 

Nadalje, istim Zaključkom propisan je i uvjet da korisnik stana podmiri sudske 
troškove koje je Grad Rijeka imao u vezi vođenja postupka radi iseljenja iz stana i naplate. 

Z. M. nije podmirio sudske troškove prouzročene Gradu Rijeci, no ova činjenica 
nije odlučna pored činjenice da predmetni stan nije u vlasništvu Grada Rijeke i da Grad 
Rijeka zbog postupanja M. Z. (odbijanja iseljenja iz stana i odugovlačenja sudskog 
postupka) šest godina ne može ispuniti svoju obvezu i predati stan vlasnicima u posjed.  

Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se: 
-M. Z. ne legalizira korištenje stana u Rijeci; 
Nadalje, iz naprijed navedenih razloga, kao i s obzirom na činjenicu da u stanu 

nema maloljetne djece te da je M. Z. imao dovoljno vremena (šest godina) da na drugi 
način riješi svoje stambeno pitanje Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se: 

-provede ovrha ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u Rijeci. 
Temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/83-35, URBROJ: 

2170/01-15-00-14-7 od 16.09.2014. godine Gradonačelnik donosi sljedeći:   
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Utvrđuje se da nema uvjeta da se M. Z. legalizira korištenje stana u Rijeci, 
temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/83-35, URBROJ: 2170/01-15-
00-14-7 od 16.09.2014. godine. 
            2. Provođenje ovrhe iseljenjem M. Z. i ostalih korisnika iz stana u Rijeci i predajom 
stana u posjed Gradu Rijeci u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Rijeci, pod posl. br. Ovr-4461/17, zakazane za dan 16. travnja 2019. godine neće se 
odgoditi. 
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