
                                                                                                                     
                                                                                                                            

Republika Hrvatska
Općinski sud u Slavonskom Brodu - Stalna služba u Novoj Gradiški
Nova Gradiška

24. Ovr-913/18-4

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, Stalna služba u  Novoj Gradiški OIB: 
28673386029, po sutkinji Mirjani Šebalj Meglajec, a na prijedlog više sudske savjetnice 
Gordane Mahovac, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Z. H.1 iz S. B., OIB:... i Z. H.2 iz S. 
B., OIB:..., oboje zastupani po punomoćnici K. P., odvjetnici iz S. B., protiv ovršenice N. G.  
iz S. B., OIB:..., odlučujući o prijedlogu za promjenu sredstva i predmeta ovrhe, ovrhom  na 
mirovini ovršenice od 25. rujna 2018., 25. veljače 2019.

r  i  j  e  š  i  o    j  e

Odbacuje se prijedlog ovrhovoditelja za promjenu sredstva i predmeta ovrhe od 
25. rujna 2018.

       Obrazloženje
                  

Ovrhovoditelj je 25. rujna 2018. podnio sudu prijedlog za promjenu sredstva i 
predmeta ovrhe, ovrhom na mirovini ovršenice, bez dokaza da ovršenica mirovinu prima na 
ruke.

Zaključkom poslovni broj 24.Ovr-913/18-2 od 13. studenog 2018. sud je pozvao 
ovrhovoditelja dostaviti dokaz o isplati mirovine ovršenici na ruke  uz upozorenje da će se u 
protivnom prijedlog za ovrhu odbaciti.

Sukladno odredbi čl. 197. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine" 112/12, 
25/13., 93/14., 55/16., 73/17.), rješenjem o ovrsi na plaći određuje se pljenidba određenog 
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 tog rješenje. Odredbe o ovrsi ne plaći odnose se i na druga stalna novčana 
primanja ovršenika odnosno i na mirovinu.

Dakle, Ovršni zakon ovrhu na mirovini ovršenika predviđa isključivo na mirovini 
koju ovršenik prima na ruke odnosno ne preko računa kod banke.

Kako ovrhovoditelj nije dostavio dokaz da ovršenica ne prima mirovinu preko 
računa kod banke, sud je prijedlog za ovrhu odbacio.
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                   Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci. 

                   U Novoj Gradiški,  25. veljače  2019. 
         S u t k i n ja :

                                                                                                        Mirjana Šebalj Meglajec v.r.

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana 
od dana primitka prijepisa istog. Žalba se podnosi putem ovog suda nadležnom Županijskom 
sudu u  tri jednaka pisana primjerka.
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