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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 M. S., iz R.,  OIB: …, zastupanog 
po punomoćniku R. K., odvjetniku iz R., protiv tuženika S. H. iz V., OIB: …, radi isplate, 
odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Rijeci broj P-808/2018-6 od 12. 
travnja 2019., 24. srpnja 2019.,

r i j e š i o   j e

Prihvaća se žalba tužitelja i ukida se presuda Općinskog suda u Rijeci broj P-
808/2018-6 od 12. travnja 2019. te se predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno 
suđenje.

Obrazloženje

Općinski sud u Rijeci donio je presudu broj P-808/2018-6 od 12. travnja 2019. čija 
izreka u cijelosti glasi:

"Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

"1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 9000,00 Eur, protuvrijednost u 
kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate zajedno sa zakonskom 
zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 14. lipnja 2014., po stopi određenoj 
sukladno odredbi čl. 12a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 
108/12, 144/12, 81/13, 112/13) uvećanjem referentne stope koju objavljuje HNB za 
referentno razdoblje i to za tri postotna poena, a za razdoblje od 1. kolovoza 2015. pa do 
isplate po kamatnoj stopi propisanoj Zakonom o obveznim odnosima, određenoj za svako 
polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje 
dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje 
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koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, sve u roku od 8 dana pod prijetnjom 
ovrhe. 

2. Nalaže se tuženiku da naknadi tužitelju parnične troškove zajedno sa zakonskom 
zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od dana presuđenja pa do isplate po stopi 
propisanoj Zakonom o obveznim odnosima određena za svako polugodište, uvećanjem 
prosječne kamatne stope na stanja kredita oborenih na razdoblje dulje od godine dana 
nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi 
tekućem polugodištu za tri postotna poena, sve u roku od 8 dana."

Protiv te presude žalbu podnosi tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog 
postupak, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava i 
predlaže da drugostupanjski sud preinači pobijanu presudu, a podredno da je ukine te vrati 
predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba je osnovana.

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.

Osnovano u žalbi tužitelj ističe žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava.

Prvostupanjski sud je utvrdio slijedeće činjenično stanje: 

- da je između tužitelja kao prodavatelja i T. E..G.-S d.o.o. kao kupca u lipnju 2011. 
sklopljen ugovor o kupnji rabljenog stroja drobilica po cijeni od 60.000,00 kn sve u usmenom 
obliku;

- da između tužitelja kao prodavatelja i T. E..G.-S d.o.o., protivno navodima iznijetim 
u tužbi, nije dogovoren rok isplate kupoprodajne cijene;

- da je tužitelj kao prodavatelji po proteku stanovitog vremena od sklapanja 
kupoprodajnog ugovora pozvao kupca T. E..G.-S d.o.o. na isplatu kupoprodajne cijene;

- da T. E..G.-S. d.o.o., kao kupac nije izvršilo isplatu dogovorene kupoprodajne cijene 
za rabljeni stroj-drobilicu u iznosu od 60.000,00 kn;

- da je prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora u lipnju 2011. kao sredstvo 
osiguranja za naplatu kupoprodajne cijene od strane kupca izdana zadužnica na iznos od 
100.000,00 kn;

- da je predmetnu zadužnicu kao jamac platac potpisao tuženik S. H.;
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- da je zadužnica solemnizirana po javnom bilježniku V. Š. iz Č. 14. lipnja 2011. pod 
brojem Ov-3307/11;

- da je tužitelj dao zadužnicu na naplatu tijekom 2012. te temeljem iste zahtijevao 
naplatu, kako od T. E..G.-S d.o.o., tako i od tuženika, kao jamca platca po predmetnoj 
zadužnici;

- da se tužitelj nije uspio naplatiti po predmetnoj zadužnici jer na računima TD E..G.-S 
d.o.o. i tuženika nije bilo sredstava;

- da u vrijeme zaključenja kupoprodajnog ugovora u lipnju 2011., izuzev što je 
dogovoreno da će tuženik jamčiti po izdanoj zadužnici, nije bilo dogovora o bilo kakvom 
drugom obliku jamstva tuženika.

Po ocjeni prvostupanjskog suda izdavanje zadužnica od 14. lipnja 2011. po kojoj je 
tuženik jamac platac nema značenje ugovora o jamstvu iz odredbe čl. 104. Zakona o 
obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 – dalje: ZOO)  da 
bi tužitelj kao vjerovnik naplatu kupoprodajne cijene iz ugovora o kupoprodaji mogao 
zahtijevati od tuženika kao jamca. Prvostupanjski sud citira i odredbe čl. 104. i 105. ZOO-a 
prema kojima ugovorom o jamstvu jamac se obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu 
i dospjelu obvezu dužnika, ako to ovaj ne učini i da ugovor o jamstvu obvezuje jamca samo 
ako je izjavu o jamčenju učinio u pisanom obliku.

Slijedom navedenog prvostupanjski sud odbija tužbeni zahtjev zaključujući da između 
stranaka nije zaključen ugovor o jamstvu.

Ovakav zaključak prvostupanjskog suda ne može se prihvatiti.

Naime, odredbe čl. 104. i 105. ZOO-a mogle bi se primijeniti u konkretnom slučaju i 
bile bi mjerodavne za ocjenu osnovanosti tužbenog zahtjeva tužitelja da tuženik nije izdao 
zadužnicu tužitelju.

Naime, odredbom čl. 183. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 
173/03, 194/03, i 151/04 – dalje: OZ) propisano je da na samoj zadužnici koju je izdao dužnik 
određene obveze ili u dodatnim ispravama uz tu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili 
naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i 
to davanjem pisane izjave na kojoj je javno ovjerovljen njihov potpis, a koja je sadržajno ista 
s izjavom dužnika.

Iz spisa proizlazi da je izdana bjanko zadužnica 14. lipnja 2011., a tuženik je kao 
jamac platac izrazio suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice 
zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s 
njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno sa računa isplate vjerovniku.

Dakle, iz sadržaja suglasnosti tuženika proizlazi da će ispuniti obvezu vjerovniku kao 
jamac platac i to zapljenom njegovih računa kod banaka, a kako ta isprava ima svojstvo 
ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv jamca platca i na drugim 
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predmetima ovrhe to znači da nije potrebno zaključivati poseban ugovor o jamstvu u smislu 
odredbe čl. 105. ZOO-a kako to smatra prvostupanjski sud.

Zbog pogrešnog pravnog pristupa prvostupanjski sud nije utvrđivao činjenice u vezi 
iznosa duga tuženika, pa kako nije bilo uvjeta za preinačenje prvostupanjske presude valjalo 
je ukinuti prvostupanjsku presudu i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno 
suđenje.

U nastavku postupka prvostupanjski sud će ponovno odlučiti o osnovanosti tužbenog 
zahtjeva i donijeti novu odluku o troškovima parničnog postupka uzimajući u obzir i trošak 
tužitelja za sastav žalbe.

Bjelovar, 24. srpnja 2019.

Sudac

Goran Milaković v.r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Božidar Štefanac
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