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

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Rijeci, po sucu Ivanu Vučemilu, u pravnoj stvari ovrhovoditelja 
SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE u Z., i to H. A. A. C. d.o.o. OIB:…, M.- s. d.o.o., 
J. A., P. H. d.o.o. OIB:…, M. K. OIB:…, A. d.o.o. OIB:…, D. S. d.o.o. OIB:…, Ž. G. 
OIB:…, Z. M. OIB:…, L. d.o.o. OIB:…, K. D., OIB: …, Q. B. OIB:…, M.-p. d.o.o. OIB: 
…, Š. J. OIB: …, Š. S. OIB:…, Đ. D. OIB:…, J. S., OIB:…, J. G. OIB:…, S. d.o.o. 
OIB:…, G.-T. d.o.o, T., I. d.o.o. OIB:…, S. M. OIB:…, M. A., Š. D. OIB:…, A. d.o.o. 
OIB:…, E. d.o.o., H. A., OIB:…, H. L. OIB:…, M. M. OIB:.., M. Đ. OIB:…, E. E., L. 
d.o.o. OIB: …, P.-i. d.o.o. OIB: …, D. S. d.o.o. OIB:…, T.-Z. d.o.o. OIB:…, B. S. 
OIB:…, Đ. Ž. OIB:…, S., svi iz Z., zastupani po S. Z. d.o.o., OIB:…, Z., svi zastupani po 
punomoćniku K. P., odvjetniku u Odvjetničkom društvu P. & S. d.o.o. u Z., protiv 
ovršenika D. B. iz Z., OIB: …, radi ovrhe, rješavajući žalbu ovrhovoditelja izjavljenu 
protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovr-1881/16-3, od 
25. travnja 2016. godine, dana 19. kolovoza 2016. godine, 

r i j e š i o   j e

Odbija se žalba ovrhovoditelja kao neosnovana i p o t v r đ u j e rješenje 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovr-1881/16-3, od 25. travnja 2016. 
godine.

Obrazloženje

Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika od 
7. ožujka 2016. godine kao nedopušten.

Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj sadržajno upirući na pogrešno utvrđeno 
činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog prava. 

U bitnom navodi da je prijedlog za ovrhu sastavljen u skladu sa odredbom čl. 197. 
Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 89/14, u nastavku teksta OZ), 
budući je  ovrha zatražena na plaći koja se ne isplaćuje na račun ovršenika, a što da 
proizlazi iz dokumentacije dostavljene uz prijedlog (potvrde zavoda i Obavijesti   
agencije).
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Predlaže žalbu uvažiti i pobijano rješenje preinačiti ili ukinuti, te predmet vratiti 
sudu prvog stupnja na ponovni postupak. 

Žalba nije osnovana.

Sud prvog stupnja u pobijanom rješenju navodi da je ovrhovoditelj dana 7. ožujka 
2016. godine podnio prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika, međutim, kako je odredbom 
čl. 197. st. 1. OZ-a dopuštena ovrha isključivo na onoj plaći koju poslodavac ne isplaćuje 
na račun kod banke, a u konkretnom slučaju ovršnim prijedlogom je obuhvaćena plaća 
koja se isplaćuje na račun kod banke, takav prijedlog ocjenjuje nedopuštenim i zato ga 
odbacuje.

Ispitujući pobijano rješenje u granicama žalbenih razloga, a pazeći po službenoj 
dužnosti na povrede iz čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 
Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 
123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, u nastavku teksta: ZPP-a), u svezi sa čl. 21. st. 1. 
OZ-a, ovaj sud utvrđuje da njegovim donošenjem nije počinjena niti jedna od povreda na 
koje upućuje navedeni zakonski članak, te je materijalno pravo pravilno primijenjeno.

Naime, odredbom čl. 197. st. 1. OZ-a, koja je upravo glede sporne okolnosti 
novelirana odredbom čl. 61. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne 
novine broj 93/14) propisano je da se rješenjem o ovrsi na plaći određuje pljenidba 
određenog dijela plaće i nalaže poslodavcu koji ovršeniku ne isplaćuje plaću na račun kod 
banke da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju 
nakon pravomoćnosti toga rješenja.

Na taj način je voljom zakonodavca izrijekom onemogućeno određivanje ovrhe na 
plaći koja se isplaćuje na račun kod banke, kako je to naveo i prvostupanjski sud, time da 
je ratio takve odredbe vidljiv u obrazloženju čl. 61. Nacrta konačnog prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine, broj: 93/14), a koje 
obrazloženje predlagatelja zakona u cijelosti glasi: „Predloženom izmjenom odredbe 
članka 197. ograničava se određivanje ovrhe na plaći kod poslodavca samo ako 
poslodavac ne isplaćuje plaću na račun kod banke. Na takav način otklonit će se problemi 
uočeni u istovremenoj primjeni odredbi o ovrsi na plaći i ovrsi na novčanoj tražbini te će 
se poslodavci rasteretiti od provedbe ovrhe“. 

Žalbeni navodi ovrhovoditelja nisu osnovani, budući da iz dostavljene 
dokumentacije (potvrde zavoda i Potvrde agencije) ne proizlazi zaključak da ovršenik ne 
prima plaću kod poslodavca, već upravo suprotno, a to što „za izvršenje osnove nema 
novčanih sredstava“, ne znači da ovršenik nema otvoren račun na kojeg prima plaću, već 
da mu na taj račun još nisu pristigla novčana sredstva.

 
Slijedom navedenog, pravilno je prvostupanjski sud postupio kada je odbacio 

prijedlog za ovrhu kao nedopušten, pa je stoga primjenom čl. 380. toč. 2. ZPP-a, u svezi 
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sa čl. 21. OZ-a, valjalo odbiti žalbu ovrhovoditelja kao neosnovanu i potvrditi pobijano 
rješenje. 

U Rijeci, 19. kolovoza 2016. godine 
 

                           SUDAC

            Ivan Vučemil, v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
OPĆINSKOM GRAĐANSKOM SUDU U ZAGREBU

Vraćamo Vam spis sa pet (5) istovjetnih primjeraka odluke suda drugog stupnja.
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