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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 u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka 
Glušića predsjednika vijeća, Renate Šantek članice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća, 
Damira Kontreca člana vijeća i suca izvjestitelja i Viktorije Lovrić članice vijeća, u predmetu 
osiguranja predlagatelja osiguranja R. st. S.-J.-W., A., 8083 S. S. im R., R. A., kojeg zastupa 
punomoćnica V. Š., odvjetnica u Z., protiv protivnice osiguranja J. R. iz Z., koju zastupa 
punomoćnik L. R. iz O. društva M., P., R. R., iz Z., radi prisilnog zasnivanja založnog prava, 
odlučujući o reviziji protivnice osiguranja protiv rješenja Županijskog suda u Splitu br. 
Gžovr-1367/11 od 16. travnja 2012., kojom je potvrđeno rješenje Općinskog suda u 
Makarskoj br. Ovr-619/11 od 29. srpnja 2011., u sjednici vijeća održanoj 15. svibnja 2013.,  
 
 

r i j e š i o     j e:  
 

 I. Prihvaća se revizija protivnice osiguranja i ukidaju se rješenje Županijskog suda u 
Splitu br. Gžovr-1367/11 od 16. travnja 2012. i rješenje Općinskog suda Makarskoj br. Ovr-
619/11 od 29. srpnja 2011., te se prijedlog predlagatelja za prisilno zasnivanje založnog prava 
podnesen prvostupanjskom sudu 24. srpnja 2011. odbija kao neosnovan. 
 
 Ujedno se nalaže zk. odjelu Općinskog suda Makarskoj da izvrši brisanje založnog 
prava upisanog u zk. ul. … k.o. B.-B. V., a koja je izvršena na temelju rješenja Općinskog 
suda u Makarskoj br. Ovr-619/11 od 29. srpnja 2011. 
 
 II. Dopuna revizije protivnice osiguranje zaprimljena kod ovoga suda 11. ožujka 2013. 
odbacuje se kao nepravodobna.  
 

III. Nalaže se predlagatelju osiguranja da protivnici osiguranja naknadi troškove 
postupka u iznosu od 12.183,20 kn, u roku od 15 dana. 
 
 IV. Odbija se zahtjev predlagatelja osiguranja za naknadu troškova odgovora na 
reviziju. 

 
 
 

Obrazloženje 
 
 Rješenjem suda prvoga stupnja je na temelju ovršne isprave – javnobilježničkog akta – 
očitovanja od 26. srpnja 2007. sastavljenog kog javnog bilježnika B. J. pod brojem OU-
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793/07, ovršnog dana 27. lipnja 2011., zasnovano založno pravo na nekretnini protivnice 
osiguranja upisanoj u zk. ul. …, zk. čest. br. 458 zgr k.o. B.-B. V., zgrada površine 150 m2, 
zk. čest. br. 504 zgr k.o. B.-B. V., zgrada površine 90 m3 i zk. čest. br. … k.o. B.-B. V., 
zgrada površine 398 m2, ukupne površine 638 m2, a radi osiguranja novčane tražbine 
predlagatelja osiguranja iz Ugovora o jednokratnom kreditu br. računa 532.341 od 20. lipnja 
2007. u iznosu od 80.000,00 EUR s traženim zakonskim zateznim kamatama, te je ujedno 
predlagatelju osiguranja određen trošak postupka osiguranja od 12.510,70 kn.  
 
 Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba protivnice osiguranja i potvrđeno je 
prvostupanjsko rješenje.   
  
 Protiv rješenja suda drugoga stupnja protivnica osiguranja je pravodobno podnijela 
reviziju iz čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 
112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 148/11 – dalje: ZPP), u vezi čl. 12. Ovršnog 
zakona (Narodne novine, br. 57/96, 29/99, 42/2000 – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, 173/2003, 194/2003, 151/2004, 88/2005 i 67/2008, dalje OZ). Protivnica osiguranja 
predlaže da se revizija prihvati i preinači drugostupanjsko rješenje na način da se odbije 
prijedlog predlagatelja osiguranja, te obveže istog na naknadu troškova postupka osiguranja, 
odnosno podredno da se oba nižestupanjska rješenja ukinu i predmet vrati prvostupanjskom 
sudu na ponovno odlučivanje.  
 
 Protivnica osiguranja je 11. ožujka 2013. dostavila revizijskom sudu dopunu revizije.  
 

U odgovoru na reviziju predlagatelj osiguranja prije svega ističe da je revizija 
nedopuštena na temelju odredbe čl. 11. Ovršnog zakona („Narodne novine“ br. 139/10, 
150/11, 154/11, 12/12, 70/12, 80/12), pa se predlaže reviziju protivnice osiguranja odbaciti 
kao nedopuštenu.  

  
 Revizija protivnice osiguranja podnesena 10. listopada 2012. je osnovana, dok je 
dopuna revizije nepravovremena.  
 
 U konkretnom slučaju provedeno je prisilno zasnivanje založnog prava na 
nekretninama protivnice osiguranja, a na temelju ovršne isprave javnobilježničkog akta br. 
Ou-793/07 javnog bilježnika B. J. Pri tome je prisilno zasnovano založno pravo na 
nekretninama koje nisu bile predmet dobrovoljnog osiguranja kod javnog bilježnika, dakle na 
drugim nekretninama u vlasništvu protivnice osiguranja.  
 
 Suprotno navodima predlagatelja osiguranja u ovom predmetu je dopušteno izjaviti 
reviziju iz čl .382. st. 2. ZPP u vezi čl .12. st. 1. OZ iz 1996., koji zakon je primjenjuje na ovaj 
slučaj, budući da OZ iz 2010., iako je stupio na snagu, nije bio u primjeni, jer je bila  
odgođena njegova primjena. 
 

Prema odredbi čl. 382. st. 2. ZPP u slučajevima u kojima stranke ne mogu podnijeti 
reviziju prema st. 1. istog članka, iste mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude 
ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja 
važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. 
Kod toga prema st. 3. u reviziji iz st. 2. treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg je 
revizija podnesena, treba određeno navesti propise i druge važeće izvore prava koji se na 
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pitanje odnose, te treba izložiti razloge zbog kojih podnositelj smatra da je pitanje važno za 
osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.  

 
Iz podnesene revizije protivnice osiguranja postavlja se pitanje da li javnobilježnički 

akt (isprava) koja ne sadrži opću klauzulu ovršnosti može predstavljati ovršnu ispravu na 
temelju koje se može prisilno zasnovati založno pravo na drugim nekretninama protivnika 
osiguranja koje nisu bile predmet javnobilježničkog osiguranja.  

 
Prema odredbi čl. 54. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 

78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, dalje ZJB) javnobilježnički akt je ovršna isprava ako je u 
njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži 
izjavu obvezanika da se na temelju tog akta može radi ostvarenja dužne činidbe, nakon 
dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilna ovrha. Kod toga prema st. 6. istog članka isti 
učinak ima i privatna isprava koju je javni bilježnik potvrdio (solemnizirao).  

 
Iz javnobilježničkog akta je vidljivo da isti sadrži utvrđenu obvezu protivnice 

osiguranja na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i da isti sadrži izjavu protivnice 
osiguranja kojom ovlašćuje predlagatelja osiguranja da može tražiti neposrednu ovrhu na 
nekretninama upisanim zk. ul. … k.o. K. i zk. ul. … poduložak … k.o. U. 

 
Prema tome navedena isprava ne sadrži opću klauzulu ovršnosti, prema kojoj bi 

predlagatelj osiguranja (vjerovnik) imao pravo provesti neposredno ovrhu na drugim 
nekretninama u vlasništvu predlagatelja osiguranja.  

 
U smislu odredbe čl. 21. OZ ovršna isprava, između ostalog, je i ovršna 

javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava.  
 
Stoga po shvaćanju ovoga suda javnobilježnička isprava sastavljena kod javnog 

bilježnika B. J. ne predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje se moglo prisilno zasnovati 
založno pravo na drugim nekretninama u vlasništvu protivnice osiguranja, budući da u 
javnobilježničkoj ispravi nije navedena opća klauzula ovršnosti (tzv. klauzula exequendi) 
koja bi ovlašćivala predlagatelja osiguranja da može neposredno pokrenuti ovrhu na bilo 
kojoj nekretnini u vlasništvu protivnice osiguranja, odnosno na bilo kojem dijelu njezine 
imovine.  
 

Kako je u konkretnom slučaju pogrešno primijenjeno materijalno pravo i to odredba 
čl. 54. st. 1. OZ, odnosno čl. 258. OZ, to je valjalo prihvatiti reviziju protivnice osiguranja, 
ukinuti oba nižestupanjska rješenja i odbiti prijedlog predlagatelja osiguranja za prisilno 
zasnivanje založnog prava, budući da za isto nisu ispunjene pretpostavke, odnosno što 
javnobilježnički akt ne predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje se može prisilno zasnovati 
založno pravo na drugim nekretninama protivnice osiguranja.  

 
Stoga je odlučeno na temelju odredbe čl. 395. st. 1. ZPP u vezi čl. 19. OZ odlučiti kao 

toč. I. izreke ovog rješenja.  
 
Ujedno je valjalo naložiti brisanje upisanog založnog prava u zemljišnim knjigama.  
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Glede dopune revizije dostavljene revizijskom sudu 11. ožujka 2013., valja navesti da 
je dopuna podnesena van roka za izjavljivanje revizije, budući je zadnji dan za izjavljivanje 
revizije bio 8. listopada 2012. (punomoćnik protivnice osiguranja primio je pobijanu 
drugostupanjsku presudu 6. rujna 2012.).  

 
Stoga je valjalo dopunu revizije odbaciti kao nepravodobnu na temelju odredbe čl. 

392. b st. 1. ZPP u vezi čl. 382. st. 4. ZPP i čl. 19. st. 1. OZ. 
 
Kako su preinačene nižestupanjske odluke, te kako je predlagatelj osiguranja odbijen s 

prijedlogom za osiguranje, to je valjalo obvezati predlagatelja osiguranja da protivnici 
osiguranja nadoknadi troškove ovog postupka na temelju odredbe čl. 14. st. 5. OZ  u vezi čl. 
154. st. 1.  i 155. ZPP. 

 
Kod toga su protivnici osiguranja dosuđeni troškovi sastava žalbe po odvjetnik u visini 

od 5.840,00 kn, troškova PDV-a u visini od 1.343,20 kn u skladu s Tarifom o nagradama i 
naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ br. 148/09), te trošak sudske pristojbe 
u visini od 5.000,00 kn koji je protivnica osiguranja platila.  

 
Ujedno je valjalo odbiti zahtjev predlagatelja za naknadu troškova odgovora na 

reviziju, budući da navedeni trošak u smislu odredbe čl. 155. ZPP nije bio potreban za 
vođenje ovog postupka.  

 
 

U Zagrebu 15. svibanj 2013. 
 
                                           Predsjednik vijeća:  
             Željko Glušić, v.r. 
 
 


