
Republika Hrvatska
Općinski sud u Virovitici

Virovitica, Tomaša Masaryka 8
Poslovni broj: 10 P-450/2018-12

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

P R E S U D A

Općinski sud u Virovitici po sutkinji toga suda Mirjani Jelavić, kao sucu pojedincu, a 
temeljem prijedloga više sudske savjetnice Ines Hečimović, u pravnoj stvari tužitelja T. O. 
d.d. (Oib: …) iz Z., zastupanog po punomoćniku H. L., odvjetniku u OD M. & L. iz Z., protiv 
tuženika  iz , radi 
isplate, nakon zaključenja glavne javne rasprave 20. ožujka 2019., temeljem čl. 335. st. 4. 
ZPP-a 2. svibnja 2019.

p r e s u d i o    j e

I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi:

Nalaže se tuženiku S. M. (Oib: …) iz G., da tužitelju T. O. d.d. (Oib: …) iz Z., isplati 
iznos od 7.035,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku po stopi koja se određuje 
za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na 
razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno 
razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena od 13. svibnja 2018. do 
isplate, kao i da mu naknadi trošak parničnog postupka sa zakonskim zateznim kamatama 
koje teku po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope 
na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim 
društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri 
postotna poena od dana presuđenja do isplate, sve ovo u roku od 15 dana.

II. Nalaže se tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 
2.493,75 kuna u roku od 8 dana.

III. Odbija se zahtjev tuženika za naknadu troškova postupka u dijelu koji 
predstavlja razliku dosuđenog iznosa od 2.493,75 kuna i zatraženog iznosa od 2.962,50 kuna.

Obrazloženje

Tužitelj u tužbi navodi da se 12. ožujka 2017. oko 6,00 sati u G., na kolniku 
županijske ceste broj 4005, u ulici Bana Jelačića blizu kbr. 9, dogodila prometna nezgoda 
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koju je prouzročio tuženik upravljajući osobnim vozilom marke Polo 1.9 SDI, registarske 
oznake VT 725-CU vlasništvo M. M., osiguranim kod tužitelja policom osiguranja od 
autoodgovornosti broj 020507652656, da je do štetnog događaja došlo tako da je tuženik 
započeo s radnjom zaobilaženja parkirnog osobnog vozila marke Opel Astra 2.0 DTL, 
registarske oznake VT 323-BP u kojem su se nalazili vozač I. M., putnici S. M. i D. M., a da 
pri tome svoje vozilo nije držao na potrebnoj udaljenosti od vozila koje zaobilazi pa je uslijed 
navedenog došlo do udara desne bočne strane vozila kojim je upravljao tuženik u zadnju 
lijevu i bočnu lijevu stranu vozila registarske oznake VT 323 BP, da je nakon prometne 
nezgode tuženik napustio mjesto događaja bez da je sa oštećenim razmijenio podatke o sebi i 
vozilu kojim je upravljao, da je naknadno pronađen po djelatnicima MUP-a, da je u 
predmetnom događaju na vozilu u vlasništvu I. M. nastala imovinska šteta, da se I. M. obratio 
tužitelju sa odštetnim zahtjevom, da je u postupku obrade štete tužitelj utvrdio totalnu štetu na 
vozilu oštećenika, da je tužitelj s oštećenikom sklopio izvansudsku nagodbu te mu 12. svibnja 
2017. isplatio iznos od 7.035,00 kuna slijedom čega predlaže da sud primjenom čl. 24. st. 3. 
Zakona o obveznim osiguranjima u prometu usvoji tužbeni zahtjev u cijelosti.

Tuženik u odgovoru na tužbu priznaje da se dogodila prometna nezgoda u kojoj je 
prouzročena šteta vozilom osiguranim kod tužitelja. Pojašnjava da se vraćao sa maturalne 
zabave na kojoj je bio pratitelj svojoj djevojci, da je zbog umora pogrešno procijenio 
udaljenost pri obilaženju parkiranog vozila te nije bio niti svjestan nastale štete, da se zbog 
panike odvezao kući, ali se poslije otišao ispričati oštećeniku i ponuditi mu naknadu štete, no 
više nije bilo moguće da oštećenik odustane od prijave iako je to htio. Osporava pravo 
tužitelju na ostvarivanje regresnog zahtjeva prema tuženiku smatrajući da je isti trebao biti 
podnesen prema vlasniku vozila, a ne prema vozaču vozila te da nisu ispunjene pretpostavke 
niti za subrogaciju prava jer je štetu prouzročila osoba u srodstvu u pravoj liniji s 
osiguranikom.

Tijekom postupka izvedeni su slijedeći dokazi: izvršen je uvid u spis Prekršajnog suda 
u Virovitici, poslovni broj: Pp P-1013/2017, u Fotodokumentaciju očevida MUP-a od 14. 
veljače 2019., u dokumentaciju MUP-a, PU Virovitičko-podravska, PPP Virovitica, (listovi 4-
10), u Policu za automobilska osiguranja broj 020507652656 od 18. srpnja 2016. (list 11), u 
Uvjete za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti tužitelja (listovi 12-15),  u Poziv 
na prijavu štete iz osiguranja od automobilske odgovornosti (list 16), fotografije i 
dokumentaciju (listovi 17-52), pročitan je raspravni zapisnik od 5. veljače 2019. (list 61),  a 
izvršen je uvid i u ostalu dokumentaciju koja prileži spisu.

Nesporno je da se 12. ožujka 2017. u G. dogodila prometna nezgoda na način da je 
tuženik, koji je upravljao vozilom marke Polo 1.9 SDI, reg. oznake VT-725-CU osiguranim 
kod tužitelja policom osiguranja od auto odgovornosti broj 020507652656, prilikom pokušaja 
zaobilaženja, udario u zadnju lijevu i bočnu lijevu stranu vozila marke Opel Astra 2.0 DTL, 
reg. oznake VT-323-BP, vlasništvo I. M., koje je bilo parkirano na kolniku.

Nesporno je da se tuženik udaljio s mjesta prometne nezgode bez da je s vlasnikom 
oštećenog vozila razmijenio podatke te da je presudom Prekršajnog suda u Virovitici broj P-
1013/17 od 17. svibnja 2017. zbog počinjenog prekršaja iz čl. 70. st. 2., kažnjivog po čl. 70. 
st. 4. u vezi čl. 293. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i prekršaja iz čl. 176. st. 2. 
kažnjivog po čl. 176. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kažnjen novčanom 
kaznom od 500,00 kuna, uz primjenu opomene kao mjere upozorenja. 
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Nije sporna visina tužbenog zahtjeva s obzirom da je iz preslike naloga za plaćanje 
(52) vidljivo da je tužitelj na temelju nagodbe od 28. travnja 2017. (list 51) I. M. isplatio iznos 
od 7.035,00 kuna na ime naknade imovinske štete nastale u predmetnom štetnom događaju, 
čime je potraživanje I. M. po ovoj osnovi u cijelosti podmireno.

Sporna je osnovanost tužbenog zahtjeva, kao i to ima li tužitelj kao osiguratelj pravo 
regresa protiv tuženika s obzirom da je osiguranik tužitelja M. M., tuženikov otac.

Iz preslike zapisnika o očevidu od 20. ožujka 2017. (listovi 7-10) proizlazi da je 
tuženik napustio mjesto prometne nezgode slijedom čega su policijski službenici s njim 
obavili obavijesni razgovor na adresi njegovog prebivališta 13. ožujka 2017., dakle dan nakon 
prometne nezgode.

Tužitelj temelji tužbeni zahtjev na odredbi čl. 3. Uvjeta za obvezno osiguranje od 
automobilske odgovornosti tužitelja (listovi 12-15; dalje u tekstu Uvjeti) i čl. 24. st. 3. Zakona 
o obveznim osiguranjima u prometu smatrajući da se tuženik napuštanjem mjesta štetnog 
događaja odbio podvrći ispitivanju alkoholiziranosti, odnosno prisutnosti narkotika u 
organizmu iz čega bi proizlazio zaključak o alkoholiziranosti vozača.

Ovakvo stajalište tužitelja nije osnovano.

Temeljem čl. 3. Uvjeta osiguranik gubi prava iz osiguranja: 1. ako omogući da se 
vozilom prevoze osobe na mjestu koje nije predviđeno za prijevoz osoba, za zahtjeve koje te 
osobe postave, osim za zahtjeve osoba koje se prevoze u skladu s propisima, 2. ako vozilom 
upravlja osoba bez odgovarajuće vozačke dozvole u smislu čl. 88. st. 2. toč. 1. i 2. Zakona o 
osiguranju, 3. ako je u trenutku prometne nezgode, kao vozač osiguranog vozila pod 
utjecajem alkohola, droge ili narkotika, s tim da se smatra da je vozač pod utjecajem alkohola: 
a) ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi 
da udio alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više, b) ako se nakon prometne nezgode odbije 
podvrći ispitivanju alkoholiziranosti.

Iz dokaza izvedenih tijekom postupka ne proizlazi da je do prometne nesreće došlo jer 
je vozač koji je prouzročio prometnu nezgodu bio pod utjecajem alkohola.

Naime, iz Zapisnika o očevidu od 20. ožujka 2017. proizlazi da je tuženik napustio 
mjesto nesreće te je s njim obavljen obavijesni razgovor na adresi prebivališta 13. ožujka 
2017.

Iz zapisnika o očevidu ne proizlazi da je tuženik odbio alkotestiranje, nego da isti nije 
alkotestiran zbog proteka vremena (list 6), a isključivo na temelju činjenice da je napustio 
mjesto nesreće ne može se izvoditi zaključak o eventualnoj alkoholiziranosti vozača.

Samim time, nema mjesta primjeni odredbe čl. 24. st. 3. Zakona o obveznim 
osiguranjima u prometu prema kojoj osiguravajuće društvo koje je temeljem čl. 24. st. 1. toč. 
5. i 7 oštećenoj osobi isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu, u ovom 
slučaju tuženika, na naknadu cjelokupno isplaćenog iznosa štete, na kamatu i troškove, a u 
slučaju iz st. 1. toč. 1., 2., 3., 4. i 6. najviše do iznosa od 12 prosječnih neto plaća prema 
zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku pa je sud odbio tužbeni zahtjev u 
cijelosti.
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Odluka o troškovima postupka donesena je temeljem čl. 154. st. 1. ZPP-a u vezi čl. 
155. ZPP-a.

Vrijednost predmeta spora iznosi 7.035,00 kuna.

Odvjetniku uz navedenu vrijednost predmeta spora pripada nagrada u visini od 75 
bodova, a vrijednost boda prema Tbr. 50 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika (NN 142/12, 103/14, 118/14, 107/15; dalje u tekstu OT-a) iznosi 10,00 kuna.

Tuženik osnovano potražuje trošak sastava odgovora na tužbu u iznosu od 750,00 
kuna (Tbr. 8. toč. 1. OT-a), trošak zastupanja na ročištu 5. veljače 2019. u iznosu od 375,00 
kuna (Tbr. 9. toč. 2 OT-a), trošak zastupanja na ročištu 20. ožujka 2019. u iznosu od 750,00 
kuna (Tbr. 9. toč. 1. OT-a), što ukupno iznosi 1.875,00 kuna.

Na navedeni iznos obračunava se PDV po stopi od 25% što iznosi 468,75 kuna.

Tuženiku pripada i trošak sudske pristojbe na odgovor na tužbu u iznosu od 150,00 
kuna (Tbr. 1. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama).

Time je troškovnik tuženika osnovan u iznosu od 2.493,75 kuna.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci presude.

U Virovitici 2. svibnja 2019.

Sutkinja:

Mirjana Jelavić v. r. 

Viša sudska savjetnica:

Ines Hečimović v. r. 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopuštena je žalba nadležnom Županijskom sudu 
u roku od 8 dana od primitka prijepisa presude. Žalba se podnosi u tri istovjetna primjerka, 
putem ovog suda. Temeljem čl. 467. st. 1. ZPP-a presuda u sporovima male vrijednosti može 
se pobijati samo zbog bitne povrede odredba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. točke 1., 2., 
4., 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ZPP-a te zbog pogrešne primjene materijalnoga prava.

Dostaviti: 

1. Punomoćnici tužitelja –OD M. & L., Z.
2. Punomoćnik tuženika – odvjetnik Ž. P., V.
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