
                           
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: 2170/01-15-00-20-136 
Rijeka, 12. 3. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 12. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se da nema uvjeta da se M. J. legalizira korištenje stana u Rijeci, Cambierieva 
1, I. kat, stan 6, 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. J. i ostalih korisnika iz stana u Rijeci, Cambierieva 1, I. 
kat, stan 6 i predajom stana u posjed Gradu Rijeci u ovršnom postupku koji se vodi pred 
Općinskim sudom u Rijeci, pod posl. br. Ovr-1132/11, zakazane za dan 17. ožujka 2020. 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 Maje Pudić 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima 
stambene namjene  
Povjerenstvo za provedbu postupka legalizacije 
korištenja stanova 
KLASA :     370-03/13-07/117 
URBROJ: 2170/01-17-30-20-21 
Rijeka,      10. ožujak  2020. god. 
 
 
 

 
 
 
 

  MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 
 
 
 

 
PREDMET: M. J., Rijeka 
                  - prijedlog Zaključka o ne odobravanju legalizacije korištenja stana i 
provođenju zakazane deložacije 
 
 

 
 
 

 
MATERIJAL IZRADILE: 
 
Jasminka Franki 
 
Maja Pudić 
 
Slavica Hrvaćanin 
 
 
 

PROČELNICA: 
 
          Denis Šulina 
 

 



                                                           Obrazloženje 
  
 

Pred Općinskim sudom u Rijeci u tijeku je ovršni postupak, posl. br. Ovr-1132/11, 
pokrenut protiv M. J. radi iseljenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u Rijeci, u kojem 
postupku je za dan 17.03.2020. godine zakazana deložacija iz stana. 

 
Predmetni stan sastoji se od: dvije sobe, sobice, kuhinje, izbe, hodnika, kuhinje i 

kupaonice s WC-om, ukupne površine 75,90 m2. 
 
M. J. je u naprijed navedeni stan uselio i koristi ga bez valjane pravne osnove. 
 
Predmetni ovršni postupak pokrenut je budući da imenovani nije postupio po 

pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog suda u Rijeci posl. br. P-3515/04 od 30. 
listopada 2008. godine kojom mu je naloženo da predmetni stan prazan od osoba i stvari 
preda u posjed Gradu Rijeci, budući da je utvrđeno da ga koristi bez valjane pravne 
osnove. 

 
Rješenje o ovrsi donijeto je još 20. travnja 2011. godine, a ovo je prva zakazana 

deložacija. 
 
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 donesenim 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 donesenim 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 

punomoćnica podneskom izvijestio Općinski sud u Rijeci da je donijeto pravomoćno 
rješenje nadležnog upravnog tijela 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. J. 

 
Nadalje, nadležna služba Grada Rijeke u nekoliko je navrata pisanim putem 

pozivala M. J. da predmetni stan preda u posjed Gradu Rijeci kako bi Grad mogao 
postupiti po rješenjima upravnog tijela i stan predati vlasnicima stana, međutim, imenovani 
po pozivima nije postupio. 
 

Tijekom perioda u kojem Grad Rijeka (zbog odbijanja M. J. da predmetni stan koji 
koristi bez valjane pravne osnove preda u posjed Gradu Rijeci) 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. 

 
Pored činjenice da stan koristi bespravno, da Grad Rijeka ne može izvršiti obvezu 

iz pravomoćnih rješenja i predati stan vlasnicima, te da isti trpe štetu jer stanom u svojem 
vlasništvu ne mogu slobodno raspolagati M. J. uopće ne podmiruje niti troškove 
stanovanja te dug troškova stanovanja na dan 10.03.2020. iznosi 78.644,60 kn. 

 
Napominje se da se imenovani ne zadužuje za najamninu, odnosno naknadu za 

korištenje stana budući da Grad nije vlasnik stana već se naprijed navedeni iznos 
uglavnom odnosi na ostale troškove stanovanja (utrošenu vodu, odvoz komunalnog 
otpada, komunalnu naknadu) koje je u obvezi plaćati korisnik stana. Od naprijed 
navedenog iznosa dug najamnine iznosi 14.111,87 kn, a odnosi se na ranije razdoblje. 

 
Povodom zakazane deložacije Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 

dostavio je očitovanje u kojem je navedeno kako slijedi: 
„Temeljem traženja za očitovanjem ovog Odjela o socijalnim prilikama M. J. koji 

bespravno koristi stan na adresi izvještavamo da imenovani nije evidentiran kao korisnik 
prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke.“ 

 
Kontrolom korištenja stana izvršenom 05. ožujka 2020. godine utvrđeno je da M. J. 

predmetni stan koristi sa sinom K. D. te da je stan srednje uredno održavan. Imenovani su 
izjavili da su voljni isprazniti stan i predati ključeve istog Gradu Rijeci, da su trenutno u 
postupku potražnje stambenog smještaja, ali da nisu sigurni da će ga do dana deložacije 
uspjeti pronaći. Prilikom kontrole obavljen je i razgovor s više susjeda u zgradi koji su 
izjavili da ih imenovani ne ometaju u mirnom korištenju njihovih stanova. 

 
Troškovi Grada Rijeke u sudskom postupku koji se vodi protiv M. J. iznose 

10.111,50 kn i do sada nisu podmireni. 
 

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 za legalizaciju korištenja da korisnik 

stana podmiri troškove stanovanja i sudske troškove koje je Grad Rijeka imao u vezi 
vođenja postupka radi iseljenja iz stana i naplate. 

  
M. J. uopće ne podmiruje troškove stanovanja, a nije podmirio niti sudske troškove 

prouzročene Gradu Rijeci. No ove činjenice nisu odlučne pored činjenice da predmetni 
stan nije u vlasništvu Grada Rijeke i da Grad Rijeka zbog postupanja M. J. (odbijanja 



iseljenja iz stana) već sedam godina ne može ispuniti svoju obvezu i predati stan 
vlasnicima u posjed.  

 
Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se: 
 
-M. J. ne legalizira korištenje stana u Rijeci; 
 
Nadalje, iz svih naprijed navedenih razloga, odnosno da vlasnici stana s istim ne 

mogu slobodno raspolagati zbog čega trpe štetu, kao i s obzirom na činjenicu da u stanu 
nema maloljetne djece, da M. J. nije evidentiran kao korisnik prava iz Socijalnog programa 
Grada Rijeke te da je imao dovoljno vremena (sedam 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. J. 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. J. 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-1132/11, zakazane za dan 17. ožujka 2020. godine neće se 
odgoditi. 
 



                           
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: 2170/01-15-00-20-141 
Rijeka, 13. 3. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 13. ožujka 2020. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

1. Utvrđuje se da nema uvjeta da se I. R. i S. J. legalizira korištenje stana u Rijeci, Silvija 
Bačića 15, I. kat, stan 1, temeljem Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 023-01/14-04/83-35, 
URBROJ: 2170/01-15-00-14-7) od 16.09.2014. godine. 

2. Odgađa se provođenje ovrhe ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u Rijeci, 
Silvija Bačića 15, I. kat, stan 1, u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci, 
pod posl. br. Ovr-57/20, zakazane za dan 17. ožujka 2020. godine, na rok od 3 mjeseca.  

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage zaključak Gradonačelnika (KLASA: 023-01/20-
04/11-59; URBROJ: 2170/01-15-00-20-137) od 12. ožujka 2020. godine. 
 
 

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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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje 
imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima 
stambene namjene  
Povjerenstvo za provedbu postupka legalizacije 
korištenja stanova 
KLASA :     370-03/15-07/27 
URBROJ: 2170/01-17-30-20-52 
Rijeka,      13. ožujak  2020. god. 
 
 
 

 
 
 
 

  MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 
 
 
 

 
PREDMET: I. R. i S. J., Rijeka 
                  - prijedlog Zaključka o ne odobravanju legalizacije korištenja stana i 
provođenju zakazane deložacije 
 
 

 
 
 

 
MATERIJAL IZRADILE: 
 
Jasminka Franki 
 
Maja Pudić 
 
Slavica Hrvaćanin 
 
 
 

PROČELNICA: 
 
          Denis Šulina 
 

 



                                                           Obrazloženje 
  

Pred Općinskim sudom u Rijeci u tijeku je ovršni postupak, pod posl. br. Ovr-57/20, 
protiv R. A. i M. A. radi ispražnjenja i predaje stana u Rijeci, praznog od osoba i stvari u 
posjed Gradu Rijeci u kojem postupku je za dan 17.03.2020. godine zakazana deložacija iz 
stana. 

 
 Predmetni stan sastoji se od: tri sobe, kuhinje s blagovaonicom, izbe, kupaonice, 
predsoblja, hodnika i dva balkona, ukupne površine 70,44 m2. 
 
 U predmetnom stanu više ne stanuje obitelj A. no stan nisu vratili u posjed Gradu 
Rijeci kao što im je to bilo naloženo pravomoćnim i ovršnim rješenjem Općinskog suda u 
Rijeci posl. br. P-1200/12 od 12. studenog 2012. godine već su u stan 23. studenog 2015. 
godine uselili I. R. i S. J. na način da su u stan provalili, kao što je to prethodno učinila i 
obitelj A. O provali imenovanih u stan Direkciju za komunalno redarstvo Grada Rijeke 
izvijestila je Prva policijska postaja Rijeka. 
 
 Odmah po saznanju o provali Grad Rijeka je pred Općinskim sudom u Rijeci 
pokrenuo protiv I. R. i S. J. postupak radi predaje predmetnog stana u posjed Gradu Rijeci 
slobodnog od osoba i stvari. Općinski sud u Rijeci donio je dana 05. prosinca 2017. godine 
rješenje posl. br. 81 Psp-286/15-21 kojim je utvrđeno da su I. R. i S. J. smetali Grad Rijeku u 
posjedu predmetnog stana na način da su protupravno ušli u stan, te im je naloženo da 
predmetni stan slobodan od osoba i stvari vrate u posjed Gradu Rijeci. 
 
 Navedeno rješenje još nije pravomoćno budući da su imenovani protiv istog izjavili 
žalbu. 
 

Povjerenstvo za legalizaciju korištenja stanova već je razmatralo navedeni predmet 
(povodom deložacija koje su bile zakazane za dan 26. veljače 2016. i 26. travnja 2019. 
godine), radi  utvrđivanja činjenica da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti da se I. R. i 
S. J. 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. 

 
Utvrđeno je da isti ne ispunjavaju uvjete za legalizaciju budući da je kontrolom 

korištenja stana utvrđeno da svojim načinom korištenja stana ometaju stanare u zgradi u 
mirnom korištenju stanova. 

 
Nadalje, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke tom je prilikom, s obzirom 

da su I. R. i S. J. tada bili roditelji dvoje malodobne djece istima osigurao nužni smještaj, 
površine 30 m2 koji je također koristila obitelj s djetetom, međutim, imenovani su ga odbili 
prihvatiti. 

 
Slijedom navedenog, na prijedlog Povjerenstva za legalizaciju korištenja stanova 

Gradonačelnik je donio zaključak kojim je utvrđeno da nema uvjeta za legalizaciju korištenja 
predmetnog stana, te da se deložacija zakazana za 26.02.2016. godine neće odgoditi. 

 
Međutim, deložacija je odgođena na licu mjesta odlukom Općinskog suda u Rijeci 

budući da Centar za socijalnu skrb Rijeka nije bio obaviješten o deložaciji, a u stanu su 
zatečena maloljetna djeca. Novi termin deložacije bio je zakazan za dan 23.05.2016. godine, 
a istu je sud ponovo odgodio zbog protivljenja djelatnice Centra za socijalnu skrb Rijeka, a s 



obzirom na okolnost da je S. J. u vrijeme provođenja deložacije bila trudnica i imala rizičnu 
trudnoću. 

 
Napominje se i da je nakon odgode deložacije 26.02.2016. godine I. R. došao u 

prostorije Općinskog suda u Rijeci te sudskoj ovršiteljici prijetio i razbacivao službene spise 
zbog čega je bio osuđen na kaznu zatvora.  

 
Povodom deložacije zakazane za dan 26.04.2019. godine Gradonačelnik je na 

prijedlog Povjerenstva za legalizaciju korištenja stanova ponovo donio zaključak kojim je 
utvrđeno da nema uvjeta za legalizaciju korištenja predmetnog stana i to iz razloga što je 
utvrđeno da korisnici stana ometaju ostale korisnike stanova u zgradi u mirnom korištenju 
stanovima. Navedeno su prilikom kontrole korištenja stana izjavile sve tri korisnice stanova u 
predmetnoj zgradi koja se sastoji od samo četiri stana. Nadalje, u Policijskom izvješću koje je 
tom prilikom pribavljeno navedeno je da je policija na predmetnoj adresi intervenirala 13 
puta. S. J. pravomoćno je i osuđena na 4 mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana, zbog 
prijetnji smrću susjedi Lj. F. Troškovi stanovanja za predmetni stan nisu bili uredno podmireni 
kao ni sudski troškovi koje je Grad Rijeka imao u postupku radi iseljenja imenovanih iz 
predmetnog stana. 

 
Povodom deložacije zakazane za dan 17. ožujka 2020. godine ponovo je razmatran 

predmet R./J. te su zatražene informacije potrebne radi utvrđivanja činjenica da li imenovani 
eventualno ispunjavaju uvjete za legalizaciju korištenja predmetnog stana. 
 

Prema podacima "Ri-Stan"-a d.o.o. na dan 11.03.2020. godine na predmetnom stanu 
evidentirano je dugovanje troškova stanovanja u iznosu od 3.625,29 kn, od čega se na 
najamninu odnosi iznos od 1.969,23 kn, odnosno nisu podmireni troškovi stanovanja samo 
za 01. i 02./2020. 

 
Troškovi Grada Rijeke u sudskim postupcima (parničnom i ovršnom) koji su vođeni 

odnosno koji se vode radi ispražnjenja predmetnog stana i predaje istog u posjed Gradu 
Rijeci iznose 6.625,00 kn. Od navedenog iznosa podmiren je dio u iznosu od 2.448,37 kn. 

 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je očitovanje u kojem je 

navedeno kako slijedi: 
„Obitelj J./R. je petočlana obitelj koju čine troje maloljetne djece. Do 2017. godine bili 

su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. 
Koristili su i subvencije iz Socijalnog programa Grada Rijeke (prava na poklon bon za kupnju 
školskih udžbenika i prava na subvenciju troškova marende). 

U periodu od 01. lipnja 2014. godine pa do 30. lipnja 2017. godine koristili su i pravo 
na subvenciju troškova slobodno ugovorene najamnine. Subvenciju troškova stanovanja ne 
koriste od kada bespravno koriste stan. 

Obitelj S. J. trenutno ne koristi prava iz našeg Socijalnog programa od lipnja 2019. 
godine, a prethodno su ih koristili po uvjetu prihoda kada su se uzdržavali od porodiljne 
naknade i dječjeg doplatka za troje maloljetne djece.“ 
 

Izvršena je i kontrola korištenja stana dana 05.,06. i 09. ožujka. Kontrolom je utvrđeno 
da izvanbračni supružnici I. R. i S. J. koriste predmetni stan sa troje djece te da je stan 
uredno održavan. Prilikom kontrole saslušani su i susjedi iz zgrade. Susjeda S. izjavila je da 
nema problema s obitelji J./R., dok susjedi M. nisu htjeli dati izjavu. Susjeda Lj. F., koja je 
ujedno i ovlaštena predstavnica suvlasnika zgrade izjavila je da obitelj J./R. ometa stanare u 
mirnom korištenju njihovih stanova vrijeđanjem s balkona, bacanjem pelena i sl. s balkona u 
prizemlje i pravljenjem buke u kasnim večernjim satima. Nadalje je izjavila da od provale 
obitelji R./J. u predmetni stan ona i suprug žive pod neprekidnim stresom. 

Imenovana je pristupila i u Direkciju za upravljanje objektima stambene namjene te 
tražila da se zbog prijetnji, vrijeđanja i ometanja u mirnom korištenju stanom provede 



deložacija obitelji R./J. U spis je priložila dopis kojim je od strane Općinskog državnog 
odvjetništva u Rijeci dana 23. listopada 2018. godine obaviještena da je u kaznenom 
predmetu protiv I. R. zbog kaznenog djela prijetnje podignuta optužnica pred Općinskim 
sudom u Rijeci. 

 
Od Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka ponovo je zatražen podatak o 

njihovim intervencijama za predmetnoj adresi od posljednje deložacije do danas te je 
dostavljen podatak da je policija intervenirala 21.06.2019. godine po prijavi Lj. F. da S. J. 
pušta glasnu glazbu no nisu utvrđeni elementi prekršaja. 

 
U odnosu na vlasništvo stana utvrđeno je da je Grad Rijeka vlasnik predmetnog 

stana. 
 
S. J., zastupana po odvjetniku D. M. obratila se nadležnoj službi Grada Rijeke i 

Gradonačelniku sa molbom za odgodu ovrhe. U zamolbi u bitnom navodi da u predmetnom 
stanu živi kao samohrana majka s troje djece, da bi prisilnim iseljenjem bukvalno ostali na 
cesti, te da je predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije 
gosp. S. K. obećao kako će učiniti sve da u što je moguće kraćem periodu pronađe 
adekvatan smještaj za obitelj S. J. 

 
Vezano za predmetnu deložaciju Gradonačelniku se obratio i gdin A. D., asistent 

zastupnika Europskog parlamenta I. V. S. 
 

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, navedenim Zaključkom kao uvjet za legalizaciju korištenja stana, između 

ostalih, utvrđen je uvjet da korisnici stana ne ometaju ostale korisnike stanova u zgradi u 
mirnom korištenju njihovih stanova. Nadalje, uvjet za legalizaciju je i da korisnik stana 
podmiri dug svih troškova stanovanja, kao i da korisnik stana podmiri troškove koje je Grad 
Rijeka imao u vezi vođenja postupka radi iseljenja iz stana i naplate. 

 
U konkretnom slučaju utvrđeno je da korisnici stana ometaju ostale korisnike stanova 

u zgradi u mirnom korištenju stanovima.  
 

Nadalje, troškovi stanovanja za predmetni stan nisu u potpunosti podmireni. 
 
I. R. i S. J. nisu podmirili niti sudske troškove koje je Grad Rijeka imao u postupku 

radi iseljenja imenovanih iz predmetnog stana. 
 
Slijedom navedenog, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se: 
 
-I. R. i S. J. ne legalizira korištenje stana u Rijeci. 
 
Međutim, iako I. R. i S. J. ometaju stanare u zgradi u mirnom korištenju stanovima, 

radi zaštite troje maloljetne djece imenovanih, kao i trenutne situacije izazvane korona 
virusom, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da se: 

 
-odgodi ovrha ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u Rijeci, na rok od 3 

mjeseca. 
 
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 I. R. i S. J. 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. Odgađa se provođenje ovrhe ispražnjenja i predaje u posjed Gradu Rijeci stana u 
Rijeci, u ovršnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci, pod posl. br. Ovr-
57/20, zakazane za dan 17. ožujka 2020. godine, na rok od 3 mjeseca.  
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