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

R J E Š E N J E

Vrhovni sud Republike Hrvatske po sutkinji Marini Paulić, u ovršnom predmetu 
ovrhovoditelja P. b. Z. d. d., Z., (OIB: …), koju zastupa punomoćnik G. S. iz Odvjetničkog 
društva S. & Š. d.o.o., odvjetnici u Z., protiv ovršenice M. B. iz S., (OIB: …), radi naplate 
duga na pokretninama ovršenice, odlučujući o sukobu nadležnosti između Općinskog suda u 
Osijeku koji se proglasio mjesno nenadležnim rješenjem broj Ovr-776/17-3 od 6. veljače 
2017. i Općinskog suda u Novom Zagrebu koji je izazvao sukob nadležnosti dopisom broj 
Ovr-922/17-3 od 7. travnja 2017., 9. siječnja 2018.,

r i j e š i o   j e :

Za postupanje u ovom ovršnom predmetu mjesno je nadležan Općinski sud u Osijeku.

Obrazloženje

Općinski sud u Osijeku se rješenjem broj Ovr-776/17-3 od 6. veljače 2017. proglasio 
mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti tog rješenja spis je dostavio Općinskom sudu u 
Novom Zagrebu, pozivajući se u obrazloženju na odredbu čl. 133. st. 1. Ovršnog zakona 
("Narodne novine", broj 112/12, 25/13 i 93/14 - dalje: OZ), budući je za ovrhu radi naplate 
duga na pokretninama overšenice mjesno nadležan sud na čijem se području nalaze 
pokretnine ovršenice.

Kako je uvidom u JRO MUP RH utvrđeno da ovršenica ima prebivalište na području 
Općinskog suda u Novom Zagrebu, a pokretnine se nalaze u S., dakle na području mjesne 
nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinski sud u Osijeku smatra da je u ovoj 
pravnoj stvari mjesno nadležan Općinski sud u Novom Zagrebu.

Općinski sud u Novom Zagrebu nije prihvatio mjesnu nadležnost već je uz dopis 
poslovni broj Ovr-992/17-3 od 7. travnja 2017. dostavio spis ovom sudu radi odlučivanja o 
sukobu nadležnosti, jer je u konkretnom slučaju utvrdio da je u prijedlogu za ovrhu od 30. 
siječnja 2017., uključujući i ovršni zahtjev izričito navedeno da se predlaže odrediti ovrhu i 
provesti ovršne radnje na pokretninama ovršenice koje se nalaze stanu ovršenice u O., ...
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Stoga, kako se iz citiranog prijedloga za ovrhu pokretnine ovršenice nalaze na 
području mjesne nadležnosti Općinskog suda u Osijeku taj sud je u smislu odredbe čl. 133. st. 
1. OZ mjesno nadležan za donošenje odluke o prijedlogu za ovrhu i provedbu ovrhe na 
pokretninama ovršenice.

Za postupanje u navedenom ovršnom predmetu mjesno je nadležan Općinski sud u 
Osijeku.

Iz spisa je razvidno da je 30. siječnja 2017. Općinski sud u Osijeku zaprimio prijedlog 
za ovrhu na temelju ovršne isprave – na pokretninama ovršenice, te da se ovrha određuje 
zapljenom, procjenom, oduzimanjem, otpremanjem i povjeravanjem na čuvanje 
ovrhovoditelju svih pokretnina ovršenice koje se zateknu u stanu ovršenice M. B. u O., …, 
prodajom tih pokretnina te namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog tom prodajom, 
također se ovršenici zabranjuje raspolagati sa zaplijenjenim pokretninama, te se ista 
upozorava na kazneno-pravne posljedice iz čl. 228. KZ-a.

Općinski sud u Osijeku se 6. veljače 2017. pod brojem Ovr-776/17-3 u toč. I. izreke 
oglasio mjesno nenadležnim, te je toč. II izreke nakon pravomoćnosti rješenja predmet 
ustupio Općinskom sudu u Novom Zagrebu kao mjesno i stvarno nadležnom sudu, uz 
obrazloženje da je uvidom u JRO MUP RH utvrđeno da ovršenica ima prebivalište na 
području Općinskog suda u Novom Zagrebu, pa kako se pokretnine ovršenice nalaze u S. 
primjenom odredbe čl. 133. st. 1. OZ-a mjesno je nadležan za donošenje odluke o prijedlogu 
za ovrhu i provedbu ovrhe na pokretninama ovršenice Općinski sud u Novom Zagrebu 
kojemu je nakon pravomoćnosti rješenja predmet i ustupljen na daljnje nadležno postupanje.

Sukladno odredbi čl. 133. st. 1. OZ-a za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu i provedbu 
ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem području se, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu 
nalaze pokretnine ovršenice.

Kako se u konkretnom slučaju prema naznaci u prijedlogu za ovrhu pokretnine 
ovršenice nalaze u O., …, na području mjesne nadležnosti Općinskog suda u Osijeku, na 
temelju odredbe čl.133. st. 1. OZ za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretninama i za 
provedbu te ovrhe mjesno je nadležan Općinski sud u Osijeku.

Zbog navedenih razloga, na temelju odredbe čl. 23. st. 1. i 3. Zakona o parničnom 
postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 
123/08, 57/11, 25/13 i 89 /14), riješeno je kao u izreci.

Zagreb, 9. siječnja 2018.

Sutkinja:
Marina Paulić, v.r.
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