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REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Ex vojarna sv.Križ, Dračevac

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 NJ E

Općinski sud u Splitu, po sucu toga suda Stipi Masli, a po prijedlogu sudske savjetnice 
Ivane Papić Jurić, u pravnoj stvari ovrhovoditelja RH, zastupanog po Općinskom državnom 
odvjetništvu u Splitu, Građansko upravni odjel, OIB:…, protiv ovršenika M. Đ., iz S., , OIB: …, 
radi naplate novčane tražbine, dana 2. studenog 2016. godine, 

r i j e š i o   j e

Obustavlja se ovrha određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-871/2015 od 1. srpnja 
2015. godine.

Obrazloženje

Rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-871/2015 od 1. srpnja 2015. godine određena je 
ovrha na novčanim sredstvima ovršenika, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, a na 
temelju presude ovog suda poslovni broj IVP-120/03 od 24. svibnja 2004. godine.

Financijska agencija je 23. rujna 2015. godine dostavila ovom sudu potvrdu o 
nemogućnosti izvršenja predmetne osnove za plaćanje zbog nedostatka novčanih sredstava, s 
naznakom da za izvršenje osnove za plaćanje nema novčanih sredstava.

Sukladno odredbi članka 5. stavak 5. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 112/12, 
25/13,  93/14, dalje OZ), smatra se da se ovrha ne može provesti ako na računima ovršenika 
nema novčanih sredstava potrebnih za naplatu tražbine ovrhovoditelja određene pravomoćnim 
rješenjem o ovrsi na novčanoj tražbini po računu, dakle, predmetna ovrha se ne može provesti.

Odredbom članka 5. stavak  4. OZ-a propisano je da će se ovrha obustaviti ako 
ovrhovoditelj u roku od dva mjeseca od dana kad je saznao da se rješenje o ovrsi ne može 
provesti ne podnese prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe.

Kako je navedena obavijest Financijske agencije ovrhovoditelju dostavljena 29. rujna  
2015. godine, čime se smatra obaviještenim o nemogućnosti provedbe ovrhe, a isti nije imao 
daljnjih prijedloga, primjenom citirane odredbe odlučeno je kao u izreci ovog rješenja (tako i 
Županijski sud u Splitu u rješenju poslovni broj Gž Ovr-1089/2016 od 8. lipnja 2016. godine, 
Županijski sud u Zagrebu  u rješenju poslovni broj Gž Ovr-1338/16 od 7. lipnja 2016. godine, 
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Županijski sud u Osijeku u rješenju poslovni broj Gž Ovr-433/2016 od 20. rujna 2016. godine, 
Županijski sud u Varaždinu poslovni broj Gž Ovr-617/16 od 25. kolovoza 2016. godine, 
Županijski sud u Splitu poslovni broj Gž Ovr-1006/2016 od 1. lipnja 2016. godine).

U Splitu, 2. studenog 2016. godine.

SUDAC:

Stipe Masle

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 
osam (8) dana, računajući od dana primitka pisanog otpravka istog. Žalba se podnosi 
Županijskom sudu, putem ovog suda u tri (3) primjerka. 

Dna:-zz ovrhovoditelja
- ovršeniku, 
- Fini po pravomoćnosti
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