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

P R E S U D A

Županijski sud u Dubrovniku, u vijeću sastavljenom od sudaca Đorđa Benussi, kao 
predsjednika vijeća, Josite Begović kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Kate 
Brajković, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Ž. M. iz B., OIB… kojeg zastupa 
punomoćnik H. K., odvjetnik u B., protiv tuženika H. zavoda za zapošljavanje, Područnog 
ureda B., OIB…., kojeg zastupa M. R. T., dipl. iur. zaposlenica tuženika, radi proglašenja 
pljenidbe i prijenosa tražbine nedopuštenim, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude 
Općinskog suda u Bjelovaru br. P-449/2017 od 28. rujna 2018., u sjednici održanoj 30. 
siječnja 2019.

p r e s u d i o   j e

Žalba se odbija kao neosnovana i potvrđuje presuda Općinskog suda u Bjelovaru br. P-
449/2017 od 28. rujna 2018.

Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom suđeno je:

" Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

Pljenidba i prijenos tražbine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda B., 
(OIB….) temeljem bjanko zadužnice broj: OV…. od 25. srpnja 2017. godine, proglašava se 
nedopuštenom.

Tuženi je dužan tužitelju u roku 15 dana naknaditi parnične troškove u iznosu od 
4.775,00 kn.“

Pravovremenom i dopuštenom žalbom ovu presudu pobija tužitelj zbog svih žalbenih 
razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", 
broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - 
pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP) i predlaže da se pobijana presuda preinači i 
tužbeni zahtjev prihvati, a podredno da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na 
ponovno suđenje.

Na žalbu nije odgovoreno.
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Žalba nije osnovana.

Predmet spora zahtjev je za proglašenjem nedopuštenim pljenidbe i prijenosa tražbine 
tuženika temeljem bjanko zadužnice broj….. od 25. srpnja 2017. 

Prvostupanjski je sud odbio tužbeni zahtjev zaključivši da nisu ispunjeni razlozi zbog 
kojih je tužitelj upućen na ovu parnicu i zbog kojih je i podigao tužbu, a to su da je nastupila 
zastara tražbine iz zadužnice, te da je tuženik, kao vjerovnik, prvo naplatu trebao pokušati 
prema glavnom dužniku, a tek ako naplata ne bi uspjela, to mogao naplatiti od tužitelja kao 
jamca platca.

Navedene zaključke prvostupanjski je sud utemeljio na slijedećim utvrđenjima:
- da je tužitelj, kao jamac platac, 25. srpnja 2007. dao suglasnost da se zaplijene svi 

njegovi računi kod banaka radi naplate tražbine od 24.176,40 kuna sa zateznim 
kamatama od 30. srpnja 2007., po bjanko zadužnici koju je tuženiku, kao vjerovniku, 
dalo trgovačko društvo M-P. d.o.o. B., kao glavni dužnik,

- da je tuženik pokrenuo postupak naplate tražbine iz zadužnice pred E.…bankom, 
podneskom od 23. travnja 2009, da bi povukao zadužnicu s naplate 19. studenog 
2009.,

- da je tuženik ponovno pred F.-om pokrenuo postupak naplate 3. veljače 2011., koja 
mu je zadužnicu na zahtjev vratila 31. kolovoza 2015., 

- da je tuženik protiv tužitelja inicirao postupak naplate na njegovoj plaći pa je Općinski 
sud u B., Stalna služba u P., na temelju iste zadužnice, bio donio rješenje o ovrsi 6. 
veljače 2017., 

- da se tuženik nije uspio naplatiti niti u jednom od navedenih postupaka pa je ponovno 
pokrenuo postupak pred F.-om 6. veljače 2017., u kojem postupku je, povodom 
njegovog prijedloga, i upućen na ovu parnicu.

Na temelju navedenih utvrđenja i na temelju odredaba iz članaka 215. stavak 3. i 214. 
stavak 5. Ovršnog zakona, te odredaba članaka 11. stavak 2. i 3. te 245. stavak 1. Zakona o 
obveznim odnosima, prvostupanjski sud izvodi pravne zaključke o tome da je tuženik 
prekidao zastaru podnošenjem zadužnice na naplatu, pa nije istekao ni subjektivni rok od tri 
godine niti objektivni rok od pet godina, a niti je tuženik, kao vjerovnik, morao pokušati prvo 
naplatiti tražbinu od glavnog dužnika pa tek tada od tužitelja kao jamca platca, budući njemu 
pripada pravo izbora hoće li naplatu putem FIN-e zahtijevati od jednog ili drugog ili pak od 
obojice istodobno.

U žalbi se prvenstveno ističe kako je nepravilan stav prvostupanjskog suda kako je 
žalitelj u prekluziji izvođenja dokaza pribave ugovora o raskidu ugovora o sufinanciranju 
(čini se da bi bila riječ o odluci, a ne o ugovoru) te da zastara nije nastupila. Prvostupanjski je 
sud, naime, u obrazloženju pobijane odluke naveo da je tužitelj u prijedlogu da se pljenidba i 
prijenos proglase nedopuštenim kao razloge navodio samo zastaru  i obvezu da se naplata 
prvo pokuša od glavnog dužnika; da je samo zbog tih razloga rješenjem Općinskog suda u B. 
br…. upućen na parnicu; da je samo te razloge i isticao do zaključenja prethodnog postupka; 
radi čega kasniju tvrdnju tužitelja da tuženik nikad nije raskinuo ugovor o dodjeli potpore za 
zapošljavanje nije uzeo u obzir, pa tako ni dokaze koje tu činjenicu dokazuju, sve na temelju 
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odredbe članka 299. stavak 3. ZPP-a kojom je propisano da nove činjenice i dokaze koje su 
stranke predložile tijekom glavne rasprave sud neće uzeti u obzir, osim ako to, bez svoje 
krivnje, nisu mogle učiniti ranije .

Žalitelj zakonski potpuno neutemeljeno tvrdi da, neovisno o tome kada je dokaz 
predložen, a budući je prvostupanjski sud bio odlučio provesti takav dokaz, više se (sud) ne 
može pozivati na prekluziju (predlaganja) dokaza. Naprotiv, izričitom zakonskom odredbom 
(članak 292. stavak 6. ZPP-a) propisano je da sud nije u daljnjem tijeku parnice vezan svojim 
prijašnjim rješenjem o izvođenju dokaza, što se odnosi i na odbijanje izvođenja, ali i 
provođenje određenog dokaza. No i ne samo to, u ovakvim parnicama, koje se mogu voditi 
samo ako je ovršenik upućen na parnicu (radi proglašenja ovrhe, odnosno pljenidbe i 
prijenosa nedopuštenim), tužitelj je ograničen u razlozima zbog kojih u parnici ovrhu 
(pljenidbu i prijenos) traži proglasiti nedopuštenom. To, naime, mogu biti samo oni razlozi 
zbog kojih je uložio žalbu na rješenje o ovrsi (članak 55. stavak 3. OZ-a), odnosno prijedlog 
za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim, budući se na taj prijedlog odgovarajuće 
primjenjuju odredbe OZ-a o žalbi protiv rješenja o ovrsi (članak 210. stavak 2. Ovršnog 
zakona - "Narodne novine", broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 - dalje: OZ).

Kako tužitelj nije problematizirao postojanje osnove za aktiviranje zadužnice u 
prijedlogu radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim to nije mogao te razloge 
isticati niti tijekom ovog parničnog postupka, pa stoga niti sada u žalbi. Stoga su irelevantni 
žalbeni navodi o tome da ugovor nikad nije raskinut, kao i tvrdnja da je nastupila zastara  
stoga što je zadužnica pokrivala tražbinu tuženika koja bi eventualno proizlazila iz povrede 
ugovora (ovdje Ugovora o dodjeli potpora za zapošljavanje), pa da je bilo potrebno utvrđenje 
takve povrede ishoditi raskidom ugovora ili posebnom tužbom kojom će se utvrditi takve 
povrede, a koje (raskid ugovora ili tužba) su mogle biti poduzete u roku od tri godine, jer se 
ovdje radi o radno-pravnoj tražbini.

Točno je, kako žalitelj tvrdi, da sam prekid zastare ne znači da zastara nikad ne 
nastupa, ali nije točno da zastara nakon prekida ne teče ponovo, već da se samo tijek 
zastarnog roka nastavlja. Naprotiv, nakon prekida zastare, sukladno odredbi članka 245. 
stavak 1. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 
29/18 – dalje: ZOO), vrijeme zastare počinje ponovno teći, dok se, prema odredbi članka 238. 
stavak 2. ZOO-a, vrijeme proteklo do zastoja zastare uračunava u zakonom određeni rok 
zastare.

Neosnovana je i žalbena tvrdnja da je prigovor zastare osnovan i to jer je riječ o 
trogodišnjem zastarnom roku, budući bi bila riječ o radno-pravnoj tražbini.

Naprotiv, pravilno je prvostupanjski sud zaključio da, zbog utvrđenih prekida zastare, 
nije protekao zastarni rok. 

Prema pravnom shvaćanju V. suda R. H., a koji je zauzet na sedmoj sjednici G. odjela 
VSRH 19. studenog 2018., na tražbinu iz zadužnice koja je privatna isprava i na kojoj je 
potpis dužnika samo ovjeren kod javnog bilježnika (zadužnice sastavljene prije 1. siječnja 
2011. OZ „NN“ 139/10) i koja nije potvrđena od javnog bilježnika (solemnizirana) 
primjenjuje se opći zastarni rok od 5 godina iz članka 371. ZOO/91 (sada čl.255. ZOO/05), 
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dok se na tražbine iz zadužnice koje su potvrđene kod javnog bilježnika (solemnizirane) 
primjenjuje zastarni rok od 10 godina iz članka 379. ZOO/91 (sada čl.233. ZOOO/05). 

Sporna bjanko zadužnica izdana je prije 1. siječnja 2011., pa se prema navedenom 
pravnom shvaćanju, na nju odnosi petogodišnji zastarni rok, koji, zbog nastalih prekida 
zastare, nije protekao. 

Nadalje, i stavkom 5. članka 183. tadašnjeg OZ-a, kao i članka 214. sada važećeg OZ-
a na koji se pozvao prvostupanjski sud, bilo je propisano da na temelju isprava iz stavka 1. i 2. 
ovoga članka vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan u stavku 3. toga 
članka od pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa naplatu svoje tražbine od 
dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca platca.

Slijedom navedenog, razlozi zbog kojih se nedopuštenom tražilo proglasiti zapljenu i 
prijenos tražbine, nisu osnovani pa je valjalo odlučiti kao u izreci na temelju odredbe članka 
368. stavak 2. ZPP-a.

Dubrovnik, 30. siječnja 2019.

Predsjednik vijeća:

Đorđo Benussi, v.r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Miranda Hodžić
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