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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 NJ E

Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Sanji Bađun kao sucu pojedincu, u ovršnom 
predmetu ovrhovoditelja A. F., OIB: ..., Z, zastupanog po punomoćnicima Odvjetničkog 
društva Š&P u Z., protiv ovršenika A. I, OIB: ...., iz S., radi proglašenja pljenidbe i prijenosa 
nedopuštenim, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u 
Sisku broj Ovr-4772/2017 od 28. studenog 2017., dana 10. siječnja 2019.

r i j e š i o   j e

Odbija se žalba ovrhovoditelja i potvrđuje rješenje Općinskog suda u Sisku broj Ovr-
4772/2017 od 28. studenog 2017. pod toč. 1. izreke. 

Nepobijano rješenje pod toč. 2. izreke ostaje neizmijenjeno. 

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke proglašeni su nedopuštenim pljenidba i prijenos 
novčanih sredstava radi naplate tražbine po ovršnoj ispravi bjanko zadužnici broj OV-
6157/2009 od 14. svibnja 2009. na temelju zahtjeva za izravnu naplatu ovrhovoditelja protiv 
ovršenika zaprimljenog kod Financijske agencije od 6. listopada 2017. Toč. 2. izreke odbijen 
je prijedlog ovršenika za odgodu prijenosa zaplijenjenih sredstava kao neosnovan. 

Navedeno rješenje pod toč. 1. izreke, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija 
ovrhovoditelj zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući ovome sudu 
ukinuti pobijano rješenje, odnosno rješenje preinačiti i odbiti prijedlog ovršenika.  

Ovršenik je podnio odgovor na žalbu.

Žalba ovrhovoditelja nije osnovana. 

U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da je ovrhovoditelj 6. 
listopada 2017. podnio zahtjev za izravnu naplatu tražbine protiv ovršenika na temelju bjanko 
zadužnice broj OV-6157/2009 od 14. svibnja 2009. i da je ovršenik 2. studenog 2017. podnio 
sudu prijedlog radi donošenja rješenja za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim i 



2
Poslovni broj: 26 Gž Ovr-219/2018-2

rješenja kojim će se naložiti Financijskoj agenciji da odgodi izdavanje naloga bankama za 
prijenos novčanih sredstava primjenom čl. 210. Ovršnog zakona (Narodne novine br.: 
112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., u daljnjem tekstu: OZ), navodeći da ovrhovoditelj nije 
ovlašten tražiti provedbu ovrhe na temelju bjanko zadužnice jer u vrijeme njezina izdavanja 
nije postojao kao pravna osoba, da on nije ni u kakvom obveznom odnosu s ovrhovoditeljem, 
te da osporava vjerodostojnost ovršne isprave i ističe prigovor zastare. Nadalje se navodi da se 
ovrhovoditelj nije očitovao na prijedlog ovršenika koji mu je dostavljen putem e-oglasne 
ploče suda jer se dostava vratila s naznakom "odselio". 

Pozivom na čl. 210. st. 1. OZ-a koji propisuje pravo ovršenika na podnošenje 
prijedloga radi donošenja rješenja kojim će se proglasiti pljenidba i prijenos nedopuštenim i 
st. 2. citirane odredbe koji za taj slučaj propisuje odgovarajuću primjenu odredaba OZ-a o 
žalbi protiv rješenja o ovrsi (čl. 50. i 53.), prvostupanjski sud utvrđuje da ovrhovoditelj u 
vrijeme izdavanja bjanko zadužnice (14. svibnja 2009.) nije postojao kao pravna osoba jer je 
osnovan 28. travnja 2017. a što znači da je zadužnica predana ovrhovoditelju kao drugom 
vjerovniku, te da ovrhovoditelj nije dokazao da je na njega prenesena novčana tražbina radi 
čijeg osiguranja je izdana bjanko zadužnica, slijedom čega zaključuje da ovrhovoditelj nije 
dokazao da je aktivno legitimiran za pokretanje postupka izravne naplate te je primjenom čl. 
50. st.1. toč. 7. u vezi sa čl. 210. st. 1. i 2. OZ-a, te čl. 219. st. 1. i 221.a Zakona o parničnom 
postupku  (Narodne novine br.: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 
96/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14., daljnjem tekstu: ZPP) udovoljio prijedlogu ovršenika 
toč. 1. izreke rješenja. 

U žalbi ovrhovoditelj navodi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu iz čl. 354. 
st. 2. toč. 6. ZPP-a  jer mu nije dana mogućnost raspravljanja pred sudom, a što se odnosi na 
činjenicu da mu sud nije dostavio podnesak od 7. studenog 2017. kojim je ovršenik dopunio 
prijedlog od 2. studenog 2017.  Osim toga smatra da je počinjena i bitna povreda iz čl. 354. st. 
2. toč. 11. ZPP-a jer u rješenju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, a oni koji su 
navedeni su nejasni i proturječni. To iz razloga što sud nije izvršio uvid u bjanko zadužnicu iz 
čega proizlazi da ključnu ispravu uopće nije cijenio kao ispravu relevantnu za postupak. Ističe 
da je bjanko zadužnica apstraktni pravni posao, odnosno da nije vezana za glavni pravni 
posao pa se ne mogu iznositi prigovori koji se odnose na glavni pravni posao u tijeku 
postupka naplate po bjanko zadužnici, da su prava iz bjanko zadužnice prenosiva radi čega u 
bjanko zadužnici nije navedeno za osiguranje koje tražbine služi i da nije nužno da je ovršenik 
bjanko zadužnicu predao ovrhovoditelju jer ona s obzirom na pravnu prirodu slobodno 
cirkulira u pravnom prometu. Navodi da je prvostupanjski sud i pogrešno primijenio 
materijalno pravo, jer  prijedlog ovršenika nije utemeljen niti na jednom od taksativno 
navedenih razloga iz čl. 50. st. 1. OZ-a, radi čega smatra da je prvostupanjski sud prijedlog 
trebao odbaciti kao nedopušten. 

Žalbeni navodi ovrhovoditelja kojima ističe da je prvostupanjski sud počinio bitnu 
povredu iz čl. 354. st. 2. toč. 6. ZPP-a nisu osnovani. Kako iz stanja u spisu proizlazi da je 
dostava prijedloga ovršenika od 2. studenog 2017. vraćena s adrese sjedišta ovrhovoditelja uz 
naznaku da je ovrhovoditelj "odselio", te da je prvostupanjski sud utvrdio da ovrhovoditelj 
ima prijavljenu adresu u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu na adresi na kojoj je 
pokušana dostava, nakon toga je postupio u skladu s čl. 8. st. 6. OZ-a dostavljanjem pismena 
na e-oglasnu ploču suda. Time što na taj način nije dostavljen i podnesak od 7. studenog 2017. 
prvostupanjski sud nije počinio bitnu povredu jer ovrhovoditelj nije bio onemogućen izjasniti 
se o prijedlogu za proglašenje prijenosa i pljenidbe nedopuštenim koji je sadržan u podnesku 
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od 2. studenog 2017., dok je podneskom od 7. studenog 2017. ovršenik predložio odgodu 
izdavanja naloga za prijenos koji je odbijen nepobijanom toč. 2. izreke.

 Isto tako nije počinjena bitna povreda iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ZPP-a jer je 
prvostupanjski sud iznio jasne razloge radi kojih je prihvatio prijedlog ovršenika, te ne postoji 
nikakva proturječnost između onoga što prvostupanjski sud navodi o ispravama i sadržaja 
samih isprava temeljem kojih je udovoljio prijedlogu, a ujedno nije točno da nije izvršio uvid 
u presliku bjanko zadužnice kako to ističe ovrhovoditelj. 

Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da ovrhovoditelj nije aktivno legitimiran 
zahtijevati izravnu naplatu protiv ovršenika te je pravilnom primjenom čl. 50. st. 1. toč. 7. u 
vezi s čl. 210. st. 1. i st. 2. OZ-a prihvatio prijedlog pod toč. 1. izreke rješenja. 

Polazeći od činjenice da se zadužnica uvijek izdaje radi osiguranja naplate iz 
određenog pravnog posla, što znači da je ona prije svega sredstvo osiguranja namirenja 
određene tražbine određenog vjerovnika, te činjenice da u vrijeme izdavanja bjanko zadužnice 
(14. svibnja 2009.) ovrhovoditelj nije postojao (osnovan 28. travnja 2017.) iz čega je moguće 
zaključiti jedino da zadužnica nije mogla biti izdana ovrhovoditelju kao vjerovniku, te isto 
tako cijeneći da ovrhovoditelj nije dokazao da je vjerovnik (kojemu je izdana) prenio na njega 
prava koja iz zadužnice proizlaze ispravom kako to propisuje odredba čl. 183. st. 4. Ovršnog 
zakona (Narodne novine br.: 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 121/05., 
67/08.) važećeg u vrijeme njezina izdavanja, koja se na odgovarajući način primjenjuje i na 
bjanko zadužnicu sukladno čl. 183.a st. 3. navedenog Ovršnog zakona, prvostupanjski sud je 
pravilno zaključio da ovrhovoditelj samim imanjem zadužnice a da na njega nisu prenesena 
prava koja su pripadala vjerovniku kojemu je izdana nije aktivno legitimiran za izravnu 
naplatu protiv ovršenika.

Kako su stoga žalbeni navodi ovrhovoditelja neosnovani, a ovaj sud utvrđuje da 
prvostupanjski sud nije počinio niti jednu drugu od bitnih povreda odredaba postupka na koje 
pazi po službenoj dužnosti primjenom čl. 365. st. 2. ZPP-a u vezi čl. 21. st. 1. OZ-a, to je 
valjalo žalbu odbiti i primjenom čl. 380. toč. 2. ZPP-a potvrditi pobijano rješenje pod toč. 1. 
izreke.

Nepobijano rješenje pod toč. 2. izreke ostaje neizmijenjeno. 

U Varaždinu 10. siječnja 2019. 

Sutkinja
Sanja Bađun v.r.
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