
                      
              Republika Hrvatska
      Županijski sud u Dubrovniku
                    Dubrovnik Poslovni broj: 2 Gž Ovr-24/2018-2

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 Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu Emiru Čustoviću kao 
sucu pojedincu, u ovršnom predmetu  ovrhovoditelja H. p. b. d.d. Z.,  OIB:…, protiv 
ovršenika N. P. iz Z., sada u B., OIB:…, kojeg zastupa punomoćnik J. J., odvjetnik u B., radi 
ovrhe općenito na imovini  ovršenika, odlučujući o žalbi ovršenika izjavljenoj protiv rješenja 
Općinskog suda u Bjelovaru broj Ovr-32/18-3 od 18. siječnja 2018., 11. rujna 2019.,

r i j e š i o   j e

Žalba se uvažuje, te se ukida rješenje Općinskog suda u Bjelovaru broj Ovr-32/18-3 od 
18. siječnja 2018. i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Obrazloženje

Rješenjem označenim u izreci odbačen je kao nedopušten prijedlog ovršenika za 
proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim na temelju rješenja o ovrsi javnog bilježnika 
Ž. P. iz Z. broj Ovrv-259/13 od 15. travnja 2013.

To rješenje pravovremenom žalbom pobija ovršenik.

Žalba je osnovana.

Iz spisa proizlazi:

- da je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. P. iz 
Z. naloženo ovršeniku platiti ovrhovoditelju 11.654,78 kn sa zakonskim zateznim kamatama 
tekućim na navedeni iznos od 6. veljače 2013. godine do isplate, te je odmjeren trošak 
ovršnog postupka u svoti od 2.175,00 kn, a ovrha je određena općenito na imovini ovršenika;

- da je javni bilježnik spis ustupio Općinskom sudu u Bjelovaru nakon što je utvrdio 
da je prebivalište ovršenika u B.;

- da je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uručeno ovršeniku 13. lipnja 
2013.;
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- da je ovršenik  izjavio žalbu na navedeno rješenje u kojoj navodi da je rješenje 
proslijeđeno FINA-i radi provedbe ovrhe te da je ovrhovoditelj prodao svoje potraživanje 
tvrtci B. K. slijedom čega nije ovlašten tražiti i provoditi ovrhu, tj. nije aktivno legitimiran, te 
je istaknuo da žalbu podnosi temeljem odredbe članka 50. stavak 1. točka 7. Ovršnog zakona 
(„Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 – u daljnjem tekstu: OZ) jer 
ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu;

- da je žalba zaprimljena kod javnog bilježnika 12. prosinca 2017. nakon čega je spis 
dostavljen Općinskom sudu u Bjelovaru;

- da je prvostupanjski sud, nakon što mu je ustupljen spis, ocijenio da je ovršenik 
podnio prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim te ga je odbacio jer 
ovršenik nije dostavio dokaz iz kojeg proizlazi da se provodi izvansudska ovrha kod FINA-e 
temeljem rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. P..

Prvostupanjski sud je pogrešno ocijenio da je pravni lijek koji je podnio ovršenik 
protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. P. iz Z. 
donesenog pod brojem Ovrv-259/13 od 15. travnja 2013. u svojoj biti prijedlog za proglašenje 
pljenidbe i prijenosa nedopuštenim. Ovršenik, kojega zastupa kao punomoćnik odvjetnik, je u 
svom pravnom lijeku naveo da se radi o žalbi, a ne o prigovoru, te je naveo i žalbeni razlog iz 
članka 50. stavak 1. točka 7. OZ-a tvrdeći da ovrhovoditelj nije aktivno legitimiran tražiti 
ovrhu jer je svoju tražbinu prodao tvrtci B. k.. Prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa 
nedopuštenim je pravno sredstvo ovršenika koje se koristi u postupku izravne naplate novčane 
tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, nagodbe 
postignute u postupku mirnog rješenja spora odnosno obračuna poslodavca koje je regulirano 
odredbom članka 210. OZ-a, odnosno odredbom članka 209. OZ-a. U postupku izravne 
naplate ne donosi se rješenje o ovrsi već se na temelju ovršne isprave provodi ovrha kod 
FINA-e, pa je stoga pravni lijek u tom postupku nije žalba već prijedlog da sud donese 
rješenje kojim će se naložiti agenciji da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos 
zaplijenjenih sredstava odnosno prijedlog da se donese rješenje kojim će se pljenidba i 
prijenos proglasiti nedopuštenim.

U konkretnom slučaju doneseno je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, 
koje je postalo pravomoćno, i kojim je određena ovrha pa se u takvom postupku može 
koristiti pravni lijek propisan odredbom članka 50. OZ. Prema odredbi članka 284. stavak 5. 
OZ tijekom izvansudske ovrhe ovršenik može nadležnom sudu iz članka 287. OZ-a protiv 
rješenja o ovrsi podnijeti žalbu nakon proteka roka, zatražiti od tog suda da odgodi ovrhu 
odnosno pred njime poduzimati druge radnje koje bi inače bio ovlašten tijekom sudske ovrhe, 
dakle, iz iznesenog proizlazi da je i u tom postupku pravni lijek žalba, a ne prijedlog za 
proglašenje ovrhe nedopuštenom iz članka 210. stavak 1. OZ-a.

Zbog pogrešnog pravnog pristupa prvostupanjski sud nije proveo postupak po žalbi, 
koji će u nastavku provesti i donijeti odgovarajuće odluke.

Radi izloženog riješeno je kao u izreci na temelju odredbe članka 380. točka 3. 
supsidijarnog ZPP-a.

Dubrovnik, 11. rujna 2019.
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Sudac:

Emir Čustović, v.r.

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik:

Miranda Hodžić
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