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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/36-44
URBROJ: 2170/01-15-00-19-18
Rijeka, 6. 5. 2019.

Gradonačelnik je 6. svibnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Prihvaća se zahtjev M.S. iz Rijeke, Vidikovac 18, OIB:90145464925, za odgodu ovrhe koja 
se vodi pri Općinskom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem OVR-2550/2007, pljenidbom 
ovršenikovih pokretnina radi isplate glavnice od 41.223,28 kuna sa pripadajućim zakonskim 
zateznim kamatama i sudskim troškovima, na rok od 4 mjeseca, a najkasnije do 31. kolovoza 
2019. godine, budući za isto postoji opravdan zdravstveni razlog.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović Koludrović, Marine Superine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
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MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 

 
PREDMET: Prijedlog zaključka o odgodi ovrhe u ovršnom postupku koji se vodi 
                    radi prisilne naplate dugovanja pljenidbom ovršenikovih pokretnina 
                      

- S.M.  
 

 
 
 

 
MATERIJAL IZRADILA: 
Marina Superina  
 
    
 
    Voditeljica – Ravnateljica:   Pročelnica: 
 
   Mirjana Smokrović Koludrović Denis Šulina 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
 
M.S. iz Rijeke, Vidikovac 18, koristio je poslovni prostor na adresi Korzo 22/I, površine 20 m2 uz 
ugovoreni iznos zakupnine od 7,65 €/m2 za djelatnost odvjetničke kancelarije,  temeljem Ugovora 
o zakupu broj 2533/02-03 od 14. srpnja 1995. godine. Zbog neplaćanja zakupnine imenovanom je 
dana 21. prosinca 1996. godine, otkazan ugovor o zakupu. Budući M.S. nije u zadanom roku 
podmirio dospjelo dugovanje niti je dobrovoljno vratio posjed prostora, pokrenut je sudski postupak 
radi predaje i ispražnjenja poslovnog prostora. U rujnu 2004. godine vratio je prostor u posjed 
Gradu. Grad Rijeka pokrenuo je i nekoliko sudskih postupaka radi prisilne naplate dugovanja, koji 
još uvijek nisu okončani.   
Između ostalog u jednom je predmetu prisilne naplate, Općinski sud u Rijeci dana 22. srpnja 2004. 
godine donio presudu pod posl. brojem P-679/03-17 koja je potvrđena presudom Županijskog suda 
u Rijeci pod posl. brojem Gž-3524/04-2 od dana 06. lipnja 2007. godine, kojom je naloženo 
ovršeniku isplatiti iznos od 41.223,28 kn uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu te 
parnični trošak u iznosu od 6.041,88 kn uvećano također za pripadajuće kamate. Kako ovršenik 
nije po presudi postupio Grad je putem punomoćnika ZOU Knežević i dr., podnio prijedlog za ovrhu 
osnovom čega je Općinski sud u Rijeci dana 24. kolovoza 2007. godine donio rješenje o ovrsi posl. 
broj Ovr-2550/07 i dosudio ovršni trošak u iznosu od 1.819,00 kn.  
Tijekom postupka, zaplijenjene su dvije klima jedinice i dionica od Pensylvania iz 1956. god., u 
vlasništvu ovršenika. 
Dana 30. studenog 2017. godine, održana je prva javna dražba zaplijenjenih ovršenikovih stvari na 
adresi P.R. Vitezovića 2, a dana 30. siječnja 2018. godine održana je druga javna dražba 
ovršenikovih stvari također na navedenoj adresi, no iste su ostale bezuspješne, osnovom čega su 
predložene  daljnje pravne radnje u postupku. 
Naime, nakon što je predložena promjena predmeta i sredstva ovrhe (pljenidba na novčanim 
sredstvima ovršenika) dostavljena je u svibnju 2018. godine, obavijest FINA-e, iz koje je razvidno 
da nije bila moguća naplata na novčanim sredstvima ovršenika  budući na računu ovršenika nije 
bilo sredstava. 
Nakon navedenog, pristupilo se ponovnoj pljenidbi ovršenikovih stvari ali na adresi prebivališta 
ovršenika Vidikovac 18, Rijeka, te je prva pljenidba pokretnina održana 10. siječnja 2019. godine, a 
druga 22. veljače 2019. godine, no obe su ostale bezuspješene budući nitko nije zatečen na 
navedenoj adresi.  
Slijedom navedenog Općinski sud u Rijeci je zaključkom od 25. ožujka 2019. godine, kojeg je 
punomoćnik Grada zaprimio dana 29. travnja 2019. godine, dostavio podnesak ovršenika od 08. 
ožujka 2019. godine s prijedlogom za odgodu ovrhe te pozvao ovrhovoditelja da se u roku od 8 
dana od dostave zaključka očituje o navedenom prijedlogu. (Rok za očitovanje o prijedlogu 
ovršenika ističe dana 07. svibnja 2019. godine)  
Naime, sada se M.S. obraća prijedlogom/zahtjevom da se predmetna ovrha radi ponovne pljenidbe 
pokretnina odgodi na rok od 6 mjeseci, budući se isti trenutno nalazi na oporavku zbog teže bolesti 
(dobroćudna novotvorina mozga) o čemu je dostavio liječničku dokumentaciju. 
Stav je stručne službe da, budući ovršenik zasigurno ponovno neće biti zatečen u stanu,  a zbog 
zdravstvenih razloga koje navodi u zamolbi, se zahtjevu udovolji. Također, ukoliko se navedena 
pljenidba ponovno bezuspješno održi, nastat će daljnji ovršni troškovi u vidu plaćanja sudskog 
predujma. 
Valja napomenuti da je u predmetu poslovni broj OVR-1664/10 zaključkom Gradonačelnika 
KLASA:023-01/19-04/8-39, URBROJ: 2170/01-15-00-19-92 od 25. veljače 2019. godine, ovrha 
pljenidbom ovršenikovih pokretnina radi isplate glavnice od 41.013,40 kuna sa pripadajućom 
kamatom i sudskim troškovima, odgođena također na rok od 6 mjeseci zbog oporavka ovršenika 
nakon operacije, odnosno do 31. kolovoza 2019. godine, pa se i u ovom predmetu posl. broj OVR-
2550/07 predlaže odgoda ovrhe pljenidbom pokretnina ali na rok do 31. kolovoza 2019. godine.  
Sijedom  navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg:  



  
 ZAKLJUČKA   
 
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.PRIHVAĆA se zahtjev M.S. iz Rijeke, Vidikovac 18, OIB:90145464925, za odgodu ovrhe koja se 
vodi pri Općinskom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem OVR-2550/2007, pljenidbom ovršenikovih 
pokretnina radi isplate glavnice od 41.223,28 kuna sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama 
i sudskim troškovima, na rok od 4 mjeseca, a najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine, budući za 
isto postoji opravdan zdravstveni razlog (oporavak ovršenika nakon operacije).  
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