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                                                                Broj 1 Ovr-345/19-2

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 po sutkinji Lidiji 
Klašnja-Petrović kao sucu pojedincu u ovršnom postupku ovrhovoditelja M. K. iz N. G., …, 
zastupanog po punomoćniku I. B., odvjetniku u P. protiv ovršenika Z. O. iz N. G., …, OIB: 
…, radi naplate novčane tražbine na temelju ovršne isprave, dana 21. lipnja 2019.godine

r i j e š i o  j e

Odbacuje se prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja M. K. iz N. G., … od dana 3. lipnja 
2019. kao nedopušten.  

Obrazloženje

Ovrhovoditelj je putem punomoćnika podnio prijedlog za sudsku ovrhu na temelju 
ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Daruvaru, poslovni broj 
K-183/09-127 od 10. veljače 2011. radi naplate novčanog iznosa od 9.155,00 kn. 

Prijedlog je podnesen dana 3. lipnja 2019., a ovršna isprava postala je ovršna 17. 
travnja 2011. 

Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) 
stupio je na snagu 16. srpnja 2018. U članku 32. navedenog zakona propisano je da stupanjem 
na snagu  Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) 
prestaje važiti Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine broj 91/10 i 
112/12), a time i članak 10. Prijelaznih i završnih odredbi koji je ograničavao izravnu ovrhu 
kod Financijske agencije na ovršne odluke suda koje glase na ispunjenje novčane obveze, a 
koje su postale ovršne nakon 15. listopada 2012. 

Stoga je od  stupanja na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 
("Narodne novine" broj 68/18), Financijska agencija nadležna provoditi izravnu ovrhu na 
svim ovršnim sudskim odlukama bez obzira na datum ovršnosti. 

Ovrhovoditelj je ovršnu sudsku odluku trebao uz propisani obrazac, dostaviti 
nadležnoj Financijskoj agenciji na izravnu ovrhu. 



Na temelju članka 211. Ovršnoga zakona („Narodne novine“ 112/12,25/13, 94/14, 
55/16 i 73/17 – dalje OZ-a) sud će odbaciti kao nedopušten prijedlog za ovrhu na novčanim 
sredstvima na temelju ovršne sudske odluke (isprava iz čl. 209. st. 1. OZ-a) na temelju koje se 
može od Agencije zatražiti izravna naplata, osim ako se na temelju te isprave nije mogla 
provesti naplata preko Agencije, o čemu će Agencija izdati potvrdu. 

Potvrda Agencije o nemogućnosti izravne ovrhe nije priložena u sudski spis. 

Stoga je na temelju čl. 211. OZ-a sud odbacio prijedlog za sudsku ovrhu kao 
nedopušten. 

Radi provedbe izravne ovrhe sud će na zahtjev ovrhovoditelja vratiti originalnu ovršnu 
ispravu. 

U Novoj Gradiški, 21. lipanj 2019.

S u t k i nj a :

Lidija Klašnja- Petrović, 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 na nadležni Županijski 
sud u tri jednaka pisana primjerka.
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