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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

 Županijski sud u Rijeci, po sutkinji toga suda Svjetlani Pražić kao sucu pojedincu, o
ovršnoj stvari ovrhovoditelja E. M. d.o.o., Z., …OIB:… protiv ovršenikova dužnika 
D.-t. d.o.o., S., OIB: … zastupanog po punomoćniku K. T. odvjetniku iz S., radi isplate, 
rješavajući žalbu ovršenikova dužnika, izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u 
Virovitici, Stalna služba u Slatini, poslovni broj Ovr 180/18 od 21. svibnja 2019., 4. listopada 
2019.,

r i j e š i o j e

 Prihvaća se žalba ovršenikova dužnika, preinačuje se rješenje Općinskog suda u
Virovitici, Stalna služba u Slatini, poslovni broj Ovr 180/18 od 21. svibnja 2019., te se 
odbija kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja da se ovršenikovom dužniku D.-t. d.o.o., 
naloži da ovrhovoditelju isplati sva sredstva što ih je propustio obustaviti i isplatiti po rješenju 
o ovrsi, poslovni broj Ovrv 2104/16 od 27. kolovoza 2016.

        Obrazloženje

 Prvostupanjskim rješenjem, naloženo je ovršenikovom dužniku da isplati
ovrhovoditelju sve obroke što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi na
temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv 2104/16 od 27. kolovoza 2016., radi naplate
tražbine ovrhovoditelja na ime glavnice u iznosu od 1.319,46 kn, troškova ovrhe u iznosu od
1.066,25 kn, pripadajućih zateznih kamata na dan 20. listopada 2016. u iznosu od 131,45 kn
sa zateznim kamatama na iznos glavnice i troškova ovrhe koje teku od 21. listopada 2016. do
isplate.
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 Protiv citiranog rješenja, žalbu podnosi ovršenikov dužnik iz svih žalbenih razloga
sadržanih u čl. 353. st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92,
112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08 i 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, u
daljnjem tekstu ZPP-a) koji se propis primjenjuje sukladno čl. 21. st.1. Ovršnog zakona
(„Narodne novine“ broj 112/12 i dr., u daljnjem tekstu OZ-a).

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba je osnovana.

 Ocjenjujući prvostupanjsko rješenje, u granicama žalbenih razloga ovršenikova
dužnika, prema prosudbi ovog suda, nije počinjena niti jedna od bitnih povreda odredaba
parničnog postupka, sadržanih u čl.354. st.2. t.2., 4., 8., 9., 11., 13. i 14. ZPP-a, na koje ovaj
sud pazi po službenoj dužnosti u smislu čl.365. st.2. ZPP-a u svezi čl. 21. st.1. OZ-a, budući
da pobijana odluka nema nedostataka zbog kojih se ne bi mogla ispitati.

 U pravu je ovršenikov dužnik kada svojim žalbenim navodima pobija pravilnost
prvostupanjskog rješenja.

 Naime iz stanja iz spisa proizlazi pored ostalog da je ovrhovoditelj u privitku dopisa
od 20. listopada 2016. upućenog ovršenikovom dužniku sukladno čl. 284. st.2. OZ-a, radi
postupanja po rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave određene općenito na imovini
ovršenika,, donijeto po javnom bilježniku 27. kolovoza 2016., koje je postalo pravomoćno i
ovršno 14. rujna 2016., zatražio isplatu uvodno navedenih iznosa, a je ovršenikov dužnik
spomenuti dopis zaprimio 20. listopada 2016., da je istome nakon toga dopisom od 30.
siječnja 2018. uputio opomenu pred ovrhu, radi nepostupanja po rješenju o ovrsi, koju je
opomenu ovršenikov dužnik zaprimio 1. veljače 2018., te da po primitku istog nije dostavio
očitovanje ovrhovoditelju u odnosu na za zaprimljeno rješenje o ovrsi.

 Sukladno ovakvim utvrđenjima, nije ovome sudu prihvatljivo stajalište
prvostupanjskog suda koji je u konkretnom slučaju rukovodeći se čl. 201. st.1. i 3. OZ-a,
zaključio da je prijedlog ovrhovoditelja osnovan, te odlučio kao u izreci pobijane odluke.

 Naime, čl. 201. OZ-a propisano je da ovrhovoditelj može predložiti da sud u ovršnom
postupku rješenjem naloži poslodavcu da mu isplati sve obroke što ih je propustio obustaviti i
isplatiti prema rješenju o ovrsi, a koji prijedlog ovrhovoditelj može podnijeti do završetka
ovršnog postupka. Na temelju tog pravomoćnog rješenja ovrhovoditelj može tražiti ovrhu
protiv poslodavca u istom ovršnom postupku.

 Iz sadržaja gore citirane odredbe OZ-a, prema uvjerenju ovog suda postupak prisilne
naplate onih iznosa koje je ovršenikov dužnik propustio obustaviti od ovršenikove plaće
pretpostavlja postojanje sudskog ovršnog postupka protiv ovršenika, te ne postupanje
njegovog poslodavca po rješenju o ovrsi koje je donio sud. Navedeno ima za posljedicu da
nema mjesta pokretanju ovog postupka protiv poslodavca kod izvansudske ovrhe, a na
temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika
određene općenito na imovini ovršenika.
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 U prilog prednjem, ukazuje i to što prema mišljenju ovog žalbenog suda, odredbe
kojima je propisan postupak izvansudske ovrhe ne upućuju na primjenu odredbi kojima je
propisana sudska ovrha, preciznije na čl. 201. OZ-a, slijedom čega u konkretnom slučaju
nema pravne osnove za donošenje pobijanog rješenja.

 Nastavno iznesenom, pogrešno je prvostupanjski sud primijenio čl. 201. OZ-a kada je
usvojio prijedlog ovrhovoditelja i naložio ovršenikovom dužniku da plati uvodno citirane
iznose, zbog čega je pravilnom primjenom mjerodavnog materijalnog prava valjalo preinačiti
pobijanu odluku i odbiti prijedlog ovrhovoditelja u cijelosti.

 Zbog iznesenih razloga, valjalo je prihvatiti žalbu ovršenikova dužnika, preinačiti
pobijanu odluku, primjenom čl. 380. t.3. u svezi čl. 21. st.1. OZ-a.

     U Rijeci, 4. listopada 2019.

Sutkinja

Svjetlana Pražić
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