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REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu 
Trg Pobjede 13 
35000 Slavonski Brod   

U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E

R J E Š E N J E

Općinski sud u Slavonskom Brodu po sucu Mario Meandžija u pravnoj stvari 
ovrhovoditelja  E.M. d.o.o. za poslovne usluge, OIB…Z.,  protiv ovršenika  M.Ć. OIB…S.B.,  
i ovršenikovog dužnika Ć.društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, prijevoz i usluge, 
OIB…S.B.  radi ovrhe, 25. listopada 2018.

r i j e š i o  j e

Odbija se prijedlog ovrhovoditelja od  30. ožujka 2018. za donošenje rješenja kojim se 
nalaže poslodavcu kao ovršenikovom dužniku da isplati ovrhovoditelju sve obroke što ih je 
propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi vršitelja dužnosti javnog bilježnika Z.B. 
Ovrv-797/16 od 15. travnja 2016., pravomoćnog 6. svibnja 2016., kako bi ovrhovoditelj u 
konačnici na temelju istog mogao tražiti ovrhu protiv poslodavca u istom ovršnom postupku.

Obrazloženje

Ovrhovoditelj prijedlogom od 30. ožujka 2018. na temelju ovršne isprave - rješenja o 
ovrsi vršitelja dužnosti javnog bilježnika Z.B.Ovrv-797/16 od 15. travnja 2016.  radi 
ostvarenja svoje tražbine  predlaže donijeti rješenje koje je u izreci odbijeno. 

U prijedlogu tvrdi da je ovršenikovom dužniku dostavio navedeno rješenje o ovrsi 13. 
lipnja 2016. na provedbu, koji ga je zaprimio ali po njemu nije postupio ni nakon opomene od 
31. siječnja 2018. 

Prema odredbi članka 197. stavak 1 Ovršnog zakona (dalje: OZ) rješenjem o ovrsi na 
plaći određuje se pljenidba određenoga dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji ovršeniku ne 
isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno 
isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja.

Iako ovrhovoditelj na temelju odredbe članka 284. stavka 2 OZ na temelju 
pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom 
primanju ili općenito na imovini ovršenika, može izravno zatražiti od poslodavca ili drugog 
isplatitelja stalnoga novčanog primanja da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova 
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tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, to ne isključuje potrebu ispunjenja 
pretpostavke određene člankom 197. stavak 1 OZ za određivanje ovrhe na plaći.

Naime, članak 201. nalazi se u istom odjeljku zakona kao i članak 197. stavak 1 OZ pa 
se na njega u smislu članka 196. OZ primjenjuje ono što je odredbama tog odjeljka, dakle 
članka 197. stavka 1 OZ-a, drukčije određeno.

Kako ovrhovoditelj u prijedlogu sudu ni u prijedlogu ovršenikovom dužniku ne tvrdi da 
se ovršeniku ne isplaćuje plaća na račun kod banke, nije ispunjena pretpostavka za 
određivanje ovrhe na plaći ovršenika. Stoga ne postoji ni odgovornost poslodavca kao 
ovršenikovog dužnika iz članka 201. OZ, zbog čega prijedlog ovrhovoditelja nije osnovan, pa 
je o tome odlučeno kao u izreci rješenja. 

U Slavonskom Brodu, 25. listopada 2018.

Sudac

Mario Meandžija, v.r.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Žalba 
se predaje putem ovog suda na županijski sud, pismeno u 3 istovjetna primjerka.

DNA:
1.  E.M.Z. 

Rj:
1. odluka nepravomoćna
2. pisarnica – vidi upisnik      
3. kal do prav.   
U  Slavonskom Brodu, 25. listopada 2018. 
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