
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/11-59 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-39 
Rijeka, 14. 2. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 14. veljače 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odgađa se provođenje ovrhe iseljenjem E. I., S. I. i svih ostalih iz stana u Rijeci, 
Vodovodna 41, prizemlje, stan broj 8 i predajom stana u posjed Gradu Rijeci, slobodnog od 
osoba i stvari, u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci, pod posl. br. Ovr-
302/19, zakazane za dan 18. veljače 2020. godine, na rok od 6 mjeseci. 
 2. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom da sa E. I. sklopi 
Ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom za stan u Rijeci, Vodovodna 41, 
prizemlje, stan broj 8, na vrijeme od 5 godina, bez mogućnosti kupnje stana. 
 3. Uvjet za sklapanje Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka je da E. I. i S. I u roku od 60 
dana od dana donošenja ovog Zaključka nadoknade Gradu Rijeci sudski trošak, uključivši i 
zakonsku zateznu kamatu, nastao u sudskom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u 
Rijeci radi iseljenja i predaje stana u posjed, kao i dug troškova stanovanja, uključujući i  zatezne 
kamate. 
 4. Ovlašćuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom da nakon sklapanja 
Ugovora iz točke 2. ovog zaključka povuče prijedlog za ovrhu u ovršnom postupku koji se vodi 
pred Općinskim sudom u Rijeci pod posl. br. Ovr-302/19. 

5. Ukoliko E. I. i S. I. ne ispune uvjet odnosno ne postupe po točki 3. ovog zaključka Grad 
Rijeka nastaviti će s ovršnim postupkom posl. br. Ovr-302/19 radi iseljenja i predaje stana u 
posjed, te radi naplate. 

6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom za provedbu ovog 
zaključka. 

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 Maje Pudić 
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PREDMET: E. I. i S. I., Rijeka, Vodovodna 41, stan 8 
- prijedlog Zaključka o legalizaciji korištenja stana i odgodi 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

 Pred Općinskim sudom u Rijeci u tijeku je ovršni postupak, posl. br. Ovr-302/19, 
protiv E. I. i S. I radi ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u Rijeci, Vodovodna 
41, stan broj 8 u kojem postupku je za dan 18.02.2020. godine zakazana deložacija iz 
stana. 
 
 Predmetni stan sastoji se od: dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom, izbe, kupaonice 
s WC-om, hodnika i drvarnice, ukupne površine 61,41 m2. 
 

Navedeni ovršni postupak pokrenut je s obzirom da naprijed imenovani nisu 
postupili po pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog suda u Rijeci posl.br. Psp-90/2018 od 
27. prosinca 2018. godine kojom im je naloženo da predmetni stan slobodan od osoba i 
stvari predaju u posjed Gradu Rijeci, a budući da je u postupku utvrđeno da su u isti uselili i 
da ga koriste bez valjane pravne osnove. 

 
Imenovani su u predmetni stan uselili na način da su u isti provalili. 
  
Povodom zakazane deložacije Povjerenstvo za legalizaciju korištenja stanova 

razmatralo je navedeni predmet radi utvrđivanja činjenica da li su u konkretnom slučaju 
ispunjeni uvjeti da se E. I. i S. I. legalizira korištenje predmetnog stana odnosno da se s 
istima sklopi ugovor o najmu stana za predmetni stan, sukladno Zaključku Gradonačelnika 
KLASA: 023-01/14-04/83-35, URBROJ: 2170/01-15-00-14-7 od 16.09.2014. godine (u 
daljnjem tekstu: Zaključak Gradonačelnika od 16.09.2014.g.) kojim se utvrđuju uvjeti i način 
rješavanja odnosa s osobama koje bez valjane pravne osnove koriste stanove u vlasništvu 
Grada Rijeke odnosno kojima upravlja Grad Rijeka. 

 
U tu svrhu Povjerenstvo je prikupilo sve podatke potrebne za donošenje odluke o 

tome ispunjavaju li imenovani uvjete iz naprijed navedenog Zaključka. 
 
Prema podacima „Ri-Stan“-a d.o.o. na dan 06. veljače 2020. godine troškovi 

stanovanja za predmetni stan nisu podmireni samo za mjesec prosinac 2019. i siječanj 
2020. godine što ukupno iznosi 2.648,58 kn od čega se na najamninu odnosi iznos od 
1.660,71 kn. 
 

Sudski troškovi prouzročeni Gradu Rijeci u postupku radi iseljenja iz stana i predaje 
u posjed nisu podmireni i iznose 4.175,00 kn. 

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

„E. I. uredno se odazvao pozivu te je s njim proveden razgovor o kojem je 
sastavljena zapisničke izjava. 

Iz razgovora s narečenim utvrđeno je da je imenovani sa svojom suprugom S. i tada 
dvoje male djece bespravno ušao u predmetni stan u kolovozu 2018. godine. Razlog tomu 
je što nisu imali gdje živjeti budući prostor (jedna soba) koju su koristili kod E. roditelja na 
adresi Plase 14/6 je mala i neuvjetna za njih tada četvero. U baraci na navedenoj adresi i 
sada živi cijela Erminova obitelj, njih sedmero. 

Predmetni stan na adresi Vodovodna 41 koriste E. i S. I. i njihovo troje djece 
predškolske dobi. Obitelj se uzdržava samo od prihoda koje Ermin zaradi „na crno“ 
povremenim fizičkim poslovima. Nikada nisu bili korisnici oblika pomoći državne socijalne 
skrbi pa ni gradskog socijalnog programa. Supruga S. I. je domaćica, nije prijavljena na 
Zavodu za zapošljavanje i ne traži posao jer se brine o njihovo troje male djece koja ne 
pohađaju vrtić. 



Stan koji koriste je veličine cca 65 m2 i kako je bio neadekvatan za život kada su ga 
bespravno počeli koristiti, isti su uredili koliko su mogli i redovito podmiruju troškove 
stanovanja.  

Zaključno napominjemo da imenovani ni članovi njegove obitelji nisu korisnici oblika 
pomoći iz Socijalnog programa jer se ne prijavljuju Zavodu za zapošljavanje, no tijekom 
razgovora upoznati su s oblicima pomoći koje bi eventualno mogli ostvarivati. Nadalje, 
budući se radi o obitelji koju čine i troje djece predškolske dobi koja se nemaju gdje zbrinuti 
sa svojim roditeljima za slučaj da se deložacija provede, predlažemo da se ista odgodi, a 
da se sa I. E. i S. sklopi ugovor o korištenju stana kojeg koriste bespravno.“  

 
Izvršena je i kontrola korištenja predmetnog stana kojom je utvrđeno da E. i S. I sa 

troje djece koriste stan i da isti uredno održavaju. Prilikom kontrole saslušana je i ovlaštena 
predstavnica suvlasnika zgrade koja je izjavila da imenovani načinom korištenja stana ne 
ometaju stanare u zgradi u mirnom korištenju njihovih stanova.  

U odnosu na vlasništvo stana utvrđeno je da je predmetni stan u vlasništvu Grada 
Rijeke. 

Povjerenstvo za provedbu postupka legalizacije korištenja stanova utvrdilo je da E i 
S. I., pod uvjetom da podmire sudske troškove prouzročene Gradu Rijeci i troškove 
stanovanja za 12/2019. i 01/2020., ispunjavaju uvjete za legalizaciju korištenja predmetnog 
stana utvrđene Zaključkom Gradonačelnika od 16.09.2014. godine. 
 

Slijedom navedenog, temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/14-04/83-
35, URBROJ: 2170/01-15-00-14-7 od 16.09.2014. g. Povjerenstvo za legalizaciju korištenja 
stanova predlaže Gradonačelniku prihvaćanje slijedećeg:   

 
 

ZAKLJUČKA 
 

 1. Odgađa se provođenje ovrhe iseljenjem E I, S. I i svih ostalih iz stana u Rijeci, 
Vodovodna 41, prizemlje, stan broj 8 i predajom stana u posjed Gradu Rijeci, slobodnog od 
osoba i stvari, u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci, pod posl. 
br. Ovr-302/19, zakazane za dan 18. veljače 2020. godine, na rok od 6 mjeseci. 
 2. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom da sa E. I 
sklopi Ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom za stan u Rijeci, 
Vodovodna 41, prizemlje, stan broj 8, na vrijeme od 5 godina, bez mogućnosti kupnje 
stana. 
 3. Uvjet za sklapanje Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka je da E. I. i S. I. u roku od 
60 dana od dana donošenja ovog Zaključka nadoknade Gradu Rijeci sudski trošak, 
uključivši i zakonsku zateznu kamatu, nastao u sudskom postupku koji se vodi pred 
Općinskim sudom u Rijeci radi iseljenja i predaje stana u posjed, kao i dug troškova 
stanovanja, uključujući i  zatezne kamate. 
 
 4. Ovlašćuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom da nakon 
sklapanja Ugovora iz točke 2. ovog Zaključka povuče prijedlog za ovrhu u ovršnom 
postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod posl. br. Ovr-302/19. 
  

5. Ukoliko E. I. i S. I. ne ispune uvjet odnosno ne postupe po točki 3. ovog Zaključka 
Grad Rijeka nastaviti će s ovršnim postupkom posl. br. Ovr-302/19 radi iseljenja i predaje 
stana u posjed, te radi naplate. 

 
6. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom za provedbu ovog 

Zaključka. 
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