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

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Bjelovaru kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Goranu 
Milakoviću kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja I.H. d.o.o. iz O., OIB: …, 
zastupanog po punomoćniku J. M., odvjetniku iz O., protiv tuženika R. K. iz Z., OIB: …, radi 
isplate, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Novom Zagrebu broj 
Povrv-96/2017-14 od 27. ožujka 2018., 2. srpnja 2019.,

r i j e š i o   j e

Prihvaća se žalba tužitelja i ukida se presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu broj 
Povrv-96/2017-14 od 27. ožujka 2018. te se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno 
suđenje.

Obrazloženje

Općinski sud u Novom Zagrebu donio je presudu broj Povrv-96/2017-14 od 27. 
ožujka 2018. čija izreka u cijelosti glasi:

"Ukida se u cijelosti platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. B. pod 
poslovnim brojem Ovrv-8903/2016 od 09. prosinca 2016. god. te se u cijelosti odbija zahtjev 
tužitelja za naknadom troška parničnog postupka."

Protiv te presude žalbu podnosi tužitelj iz svih žalbenih razloga i predlaže da 
drugostupanjski sud preinači pobijanu presudu tako da u cijelosti održi na snazi platni nalog.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba je osnovana.
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Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u žalbi i pazeći po 
službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 2., 4., 
8., 9., 11., 13. i 14. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 148/11-pročišćeni 
tekst, 25/13 i 89/14 – dalje: ZPP) ovaj drugostupanjski sud ocjenjuje da prvostupanjski sud 
nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka.

Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužitelja radi isplate iznosa od 6.619,11 
kn koji se odnosi na neplaćeno dugovanje nastalo korištenjem telekomunikacijskih usluga T. 
d.o.o., a sve temeljem ugovora sklopljenog s tužiteljem budući da su tužitelj i T. d.o.o. sklopili 
ugovor o cesiji.

Prvostupanjski sud je utvrdio da između stranaka nije sporno da su tužitelj i T. d.o.o. 
18. travnja 2016. sklopili ugovor o cesiji, ali je između stranaka sporno je li predmet tog 
ugovora i tražbina koja je predmet ovog spora.

Prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 80. Zakona o obveznim odnosima 
(„Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 – dalje: ZOO) zaključuje da predmet 
ugovora o cesiji može biti samo ona tražbina koja je do trenutka sklapanja ugovora o cesiji 
nastala. U konkretnom slučaju radi se o tražbini koja je nastala nakon 1. svibnja 2016., dakle, 
nakon sklapanja ugovora o cesiji koji je sklopljen 18. travnja 2016. pa prvostupanjski sud 
zaključuje da se ne može ustupiti tražbina koja nije niti nastala i slijedom navedenog prihvaća 
prigovor nedostatka aktivne legitimacije i donosi pobijanu presudu.

Ovaj drugostupanjski sud prihvaća žalbu tužitelja zbog žalbenog razloga pogrešne 
primjene materijalnog prava.

Odredbom čl. 80. st. 1. ZOO-a propisano je da vjerovnik može ugovorom sklopljenim 
s trećim prenijeti na ovoga svoju tražbinu, osim one čiji je prijenos zabranjen zakonom ili 
koja je strogo osobne naravi, ili koja se po svojoj naravi protivi prenošenju na drugoga.

Pravilo je da predmet cesije može biti svako otuđivo cedentovo potraživanje koje on 
ima prema cesusu, a najčešći predmet ustupanja su novčana potraživanja i potraživanja u 
zamjenu za stvari. Međutim, cedirati se mogu i buduća potraživanja uz pretpostavku da su 
dovoljno određena, da će u budućnosti nastati i da je osoba budućeg dužnika izvjesna, a isto 
tako mogu se cedirati i uvjetna i nedospjela potraživanja, kao i djelomično cediranje djeljivih 
obveza.

Naime, odredba čl. 80. ZOO-a ne sprječava cediranje budućih potraživanja, pa je 
prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo donoseći naprijed navedeni 
zaključak, a kako nije bilo uvjeta za preinačenje prvostupanjske presude, jer prvostupanjski 
sud nije utvrđivao odlučne činjenice o osnovanosti i visini potraživanja tužitelja, valjalo je 
ukinuti prvostupanjsku presudu i odlučiti kao u izreci ovog rješenja.
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U nastavku postupka prvostupanjski sud će utvrditi odlučne činjenice o osnovanosti i 
visini potraživanja tužitelja i donijeti novu odluku o tužbenom zahtjevu tužitelja te novu 
odluku o troškovima parničnog postupka.

Bjelovar, 2. srpnja 2019.

Sudac

Goran Milaković v. r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Božidar Štefanac
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