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Predsjednik 

Republike Hrvatske 

Zoran Milanović, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA 

Članak 1. 

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog 

suda Republike Hrvatske i 73/17.) u članku 8. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji 

glase: 

»(7) Kada se dostava obavlja isticanjem pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, 

na adresu iz stavaka 4. do 6. ovoga članka dostavit će se obavijest o danu isticanja pismena na 

mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova ubacivanjem u poštanski sandučić. 

(8) Kada je to moguće, obavijest iz stavka 7. ovoga članka dostavlja se i u osobni korisnički 

pretinac fizičke osobe kojemu se pristupa putem središnjeg internetskog mjesta za jednostavan 

pristup svim informacijama iz javne uprave Republike Hrvatske (Središnji državni portal). 

(9) Iznimno od odredbi ovoga članka, kada sud ili javni bilježnik obavlja dostavu državnim 

tijelima, državnom odvjetništvu, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim vještacima, sudskim 

procjeniteljima, sudskim tumačima, stečajnim upraviteljima, povjerenicima, pravnim osobama i 

drugim sudionicima elektroničke komunikacije, ona se obavlja u elektroničkom obliku putem 

informacijskog sustava ili na drugi odgovarajući način, primjenom pravila o dostavi u parničnom 

postupku.«. 

Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 10., 11., 12., 13. i 14. 

Članak 2. 

U članku 14. stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase: 

»(8) Ako ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu za 

osiguranje zahtijeva određivanje ovrhe za troškove, dužan je u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu za 

osiguranje posebno navesti za koje nastale troškove zahtijeva naknadu i njihov ukupni obračun. 



(9) Za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave javni bilježnici 

imaju pravo na naknadu, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.«. 

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase: 

»(10) Iznos, rokove te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne 

isprave iz stavka 9. ovoga članka utvrdit će pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

(11) Ovrhovoditelj je dužan po pozivu javnog bilježnika predujmiti troškove postupka o kojima 

ovisi poduzimanje neke radnje u roku koji odredi bilježnik. Ako u roku ne budu predujmljeni 

troškovi, radnja se neće provesti.«. 

Članak 3. 

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi: 

»(1) Prijedlog za ovrhu mora biti razumljiv i sadržavati: 

– oznaku suda, 

– ime i prezime, odnosno naziv stranaka, njihovu adresu i osobni identifikacijski broj stranaka, 

– ime i prezime zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih stranke imaju, njihovu adresu i 

osobni identifikacijski broj, 

– naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave te predmetnu ispravu, 

– ovršni zahtjev i 

– potpis podnositelja.«. 

Članak 4. 

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi: 

»Članak 39.a 

(1) Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se nadležnom sudu na propisanom 

obrascu. 

(2) Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem 

području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom 

obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku. 

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji 

podnosi fizička osoba može se fizički dostaviti na propisanom obrascu poslovnoj jedinici Agencije 

koja će ga elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku proslijediti općinskom sudu na čijem 

području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava. 

(4) Prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju u rad javnim 

bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema 

pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika. 

(5) Uz prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora se opisati tražbina iz 

vjerodostojne isprave i priložiti vjerodostojna isprava na temelju koje se predlaže ovrha. 

(6) Ministar nadležan za poslove pravosuđa odlukom će utvrditi jesu li ispunjeni tehnički uvjeti 

za elektroničku komunikaciju između sudionika u postupku. 

(7) Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom obrasce iz stavaka 1. i 2. 

ovoga članka, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele 

predmeta u rad javnom bilježniku.«. 



Članak 5. 

U članku 46. iz stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

»(3) Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine neće se provoditi prema fizičkoj osobi koja ne 

obavlja određenu upisanu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja određenu upisanu djelatnost ako 

se ovrha ne provodi u vezi s tom djelatnošću u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za 

to postoji opravdan razlog.«. 

Članak 6. 

U članku 65. stavku 1. točki 10. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se 

točka 11. koja glasi: 

»11. ako ovršna javnobilježnička isprava potječe iz ugovora koji je zaključio potrošač te je, 

ovisno o raspoloživim dokazima, vjerojatna ništetnost jedne ili više ugovornih odredbi, do 

podnošenja tužbe za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je 

dopuštena ovrha ili tužbe za utvrđenje njezine ništetnosti, a najdulje u trajanju do 30 dana.«. 

Članak 7. 

U članku 72. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

»(3) Ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije 

poduzeo niti jednu radnju u postupku.«. 

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 

Članak 8. 

U članku 80.b stavku 1. broj: »20.000,00« zamjenjuje se brojem: »40.000,00«. 

U stavku 2. broj: »20.000,00« zamjenjuje se brojem: »40.000,00«. 

Članak 9. 

U članku 153. stavku 4. riječi: »ured državne uprave u županiji, nadležan za gospodarstvo« 

zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, u čijem je 

djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo (u 

daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo)«. 

Članak 10. 

U članku 154. stavku 1. riječi: »ured državne uprave u županiji nadležan za gospodarstvo« 

zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«. 

U stavku 4. riječi: »Ured državne uprave u županiji nadležan za gospodarstvo« zamjenjuju se 

riječima: »Nadležno upravno tijelo«. 

Članak 11. 

U članku 156. stavku 2. riječi: »ured državne uprave u županiji nadležan za gospodarstvo« 

zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«. 

U stavku 3. riječi: »Nadležni ured državne uprave« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno 

tijelo«. 

Članak 12. 

U članku 172. iza točke 14. dodaje se nova točka 15. i točke 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 

24. koje glase: 



»15. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade 

(božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici 

dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih 

iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, 

16. sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih 

sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava 

i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore, 

17. novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom, 

18. dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u 

tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz 

proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti 

poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, 

19. pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih 

iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, 

20. naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze, 

21. sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje 

sindikat, 

22. sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, 

sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena 

na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim 

ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava, 

23. nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima, 

24. sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,«. 

Dosadašnja točka 15. postaje točka 25. 

Članak 13. 

U članku 278. ispred riječi: »Javni« stavlja se oznaka stavka: »(1)« i dodaje se stavak 2. koji 

glasi: 

»(2) Javni bilježnik provodi postupovne radnje u ovršnom postupku, u kojem slučaju on to radi 

kao povjerenik suda.«. 

Članak 14. 

Članak 279. briše se. 

Članak 15. 

Članak 281. mijenja se i glasi: 

»(1) Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i uredan, poslat će prijedlog 

za ovrhu ovršeniku te ga obavijestiti da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema 

ovrhovoditelju. 

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka javni bilježnik će: 

1. upozoriti ovršenika da će protiv njega izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 

ako u zakonskom roku ne izvrši obvezu iz prijedloga za ovrhu, 



2. uputiti ovršenika da protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ima pravo 

izjaviti prigovor u skladu s ovim Zakonom, u kojem će slučaju sud ukinuti rješenje o ovrsi na 

temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je određena ovrha i postupak nastaviti u parnici, 

3. uputiti ovršenika da spor s ovrhovoditeljem pokuša riješiti izvansudskim putem. 

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka otpremit će se na adresu iz članka 8. ovoga Zakona, 

osim u slučaju iz članka 8. stavka 9. ovoga Zakona. 

(4) Ako nakon otpreme obavijesti iz stavka 1. ovoga članka ovrhovoditelj u roku od 15 dana ne 

povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne 

isprave i dostaviti ga strankama. 

(5) Ako javni bilježnik ocijeni da prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave nije 

dopušten ili uredan, proslijedit će predmet nadležnom sudu u skladu sa člankom 287. ovoga Zakona 

radi donošenja odluke. 

(6) Ako javni bilježnik zaprimi prijedlog za ovrhu protiv ovršenika osobe s prebivalištem ili 

sjedištem izvan Republike Hrvatske, smatrat će se da je zaprimio zahtjev za izdavanje platnog 

naloga sukladno odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak te neće donijeti rješenje o 

ovrsi već će proslijediti predmet nadležnom sudu u skladu sa člankom 287. ovoga Zakona radi 

donošenja odluke. 

(7) Javni bilježnik će donijeti i dostaviti rješenje o ovrsi sukladno odredbama stavka 4. ovoga 

članka, ili će spis proslijediti sudu sukladno odredbama stavaka 5. i 6. ovoga članka, najkasnije u 

roku od 30 dana, računajući od isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, odnosno od dana zaprimanja 

prijedloga u slučaju stavaka 5. i 6. ovoga članka. 

(8) Ako nakon donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelj u 

cijelosti ili djelomično povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu. 

(9) Javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu i ako tijekom postupka utvrdi da je ovršenik 

umro prije pokretanja postupka ili da je ovršenik koji je pravna osoba prestao postojati. 

(10) Ako stranka podnese žalbu protiv rješenja iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, javni bilježnik će 

proslijediti spis nadležnom sudu radi provedbe postupka u povodu žalbe.«. 

Članak 16. 

U članku 283. stavak 1. mijenja se i glasi: 

»(1) Javni bilježnik će bez zahtjeva ovrhovoditelja staviti potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti na 

rješenje o ovrsi koje je donio ako u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor ne zaprimi 

prigovor.«. 

U stavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«. 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 

»(4) Rješenje o ovrsi s potvrdom o pravomoćnosti i ovršnosti javni bilježnik će dostaviti 

ovrhovoditelju.«. 

Članak 17. 

Članak 288. mijenja se i glasi: 

»U postupku određivanja ovrhe javnog bilježnika kao povjerenika suda na temelju 

vjerodostojne isprave primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o određivanju ovrhe na temelju 

vjerodostojne isprave i pravnim lijekovima protiv rješenja o ovrsi na temelju takve isprave.«. 



Članak 18. 

Članak 289. mijenja se i glasi: 

»(1) Za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave javni bilježnici 

imaju pravo na naknadu, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. 

(2) Naknada koju ovrhovoditelj plati javnom bilježniku dio je troška ovrhe. 

(3) Za određivanje ovrhe prema odredbama ovoga dijela Zakona ne plaća se sudska pristojba. 

(4) Za provedbu ovrhe u smislu odredaba članka 285. ovoga Zakona plaća se sudska 

pristojba.«. 

Članak 19. 

Članak 290. mijenja se i glasi: 

»(1) Na osiguranje tražbine prema ovom dijelu Zakona na odgovarajući se način primjenjuju 

odredbe ovoga Zakona o ovrsi radi ostvarenja tražbine. 

(2) Na osiguranje tražbine ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o nedopuštenosti ovrhe na 

nekretnini iz članka 80.b ovoga Zakona. 

(3) Sud će prijedlog za ovrhu na nekretnini odbiti ako se ovrha traži radi namirenja osigurane 

tražbine koja ne prelazi iznos glavnice od 40.000,00 kn, bez obzira na zabilježbu ovršivosti tražbine 

u zemljišnim knjigama i drugim javnim očevidnicima.«. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 

(1) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi 

Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda 

Republike Hrvatske i 73/17.). 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe članaka 1., 5., 9., 10. i 11. ovoga 

Zakona primjenjuju se na sve postupke koji su u tijeku. 

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 7. ovoga Zakona primjenjuju se 

na sve postupke koji su u tijeku, s tim da se rok iz članka 7. ovoga Zakona računa od dana stupanja 

na snagu ovoga Zakona. 

Članak 21. 

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na 

snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona. 

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će Odluku iz članka 4. ovoga Zakona kad se 

za to ispune tehnički uvjeti. 

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na 

snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona. 

(4) Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave 

elektroničkim putem na propisanom obrascu javnim bilježnicima, podnošenje prijedloga za ovrhu 

na temelju vjerodostojne isprave obavlja se prema odredbama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, 

br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.). 



(5) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona prijedlog za ovrhu na temelju 

ovršne isprave podnosi se prema odredbama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 

25/13. 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.). 

(6) Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne 

novine«, br. 8/11., 112/12. i 114/12.) ostaje na snazi do stupanja na snagu podzakonskih propisa 

donesenih na temelju ovoga Zakona. 

(7) Vlada Republike Hrvatske može u posebnim okolnostima uslijed proglašenja epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donijeti odluku da se zastaje s provođenjem 

ovršnih postupaka, najdulje na rok od šest mjeseci. Navedenom odlukom Vlada Republike Hrvatske 

propisat će na koje će se ovršne postupke, postupke provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po 

računima koje provodi Financijska agencija i provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim 

primanjima odluka primjenjivati. 

Članak 22. 

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 022-03/20-01/132 

Zagreb, 27. studenoga 2020. 

HRVATSKI SABOR 

Predsjednik 

Hrvatskoga sabora 

Gordan Jandroković, v. r. 

 


