
Republika Hrvatska
Županijski sud u Sisku

Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 5   
Poslovni broj: Gž -1105/2018-2 

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

P R E S U D A 

Županijski sud u Sisku, po sucu pojedincu Jadranki Krbot, u pravnoj stvari tužitelja 
H.r., Z., OIB…, kojeg zastupaju punomoćnici iz O. d. H.& p. u Z., protiv tuženika J. M. iz 
M., OIB…, s boravištem u Z. (kod P.), kojeg zastupa punomoćnica N. A. R., odvjetnica iz S., 
radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja H. r. izjavljenoj protiv presude Općinskog suda u 
Splitu, poslovni broj: Povrv-965/17 od 29. lipnja 2018., 20. svibnja 2019.,  

p r e s u d i o   j e

Odbija se kao neosnovana žalba tužitelja H. r. i potvrđuje se presuda Općinskog suda u 
Splitu od 29. lipnja 2018., poslovni broj: Povrv-965/17.

Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

Obrazloženje

Prvostupanjski sud je donio slijedeću presudu: 

„I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika mr. sc. J. R. 
iz Z. posl. br. Ovrv-10568/16-2 od 16. prosinca 2016. u dijelu kojim je obvezan tuženik, u 
roku 8 dana, isplati tužitelju, iznos od 480,00 kn zajedno sa zateznim kamatama koje teku 
kako slijedi:

- na iznos od 80,00 kn od 21. siječnja 2016.
- na iznos od 80,00 kn od 21. veljače 2016.
- na iznos od 80,00 kn od 22. ožujka 2016.
- na iznos od 80,00 kn od 22. travnja 2016.
- na iznos od 80,00 kn od 21. svibnja 2016. 
- na iznos od 80,00 kn od 22. lipnja 2016. pa do isplate tih iznosa po stopi koja se 

određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate 
za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena.

II. Dužan je tužitelj, u roku 8 dana, naknaditi tuženiku trošak postupka u iznosu 
od 625,00 kn sa zateznim kamatama od 30. linja 2018. do isplate do isplate po stopi koja se 
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određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate 
za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena.“

Protiv presude pravovremenu žalbu je izjavio tužitelj iz svih žalbenih razloga 
predviđenih odredbom članka 353. stavak 1. točke 1. - 3.  Zakona o parničnom postupku 
(“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., dalje: ZPP), navodeći u bitnome da tuženik 
svoj TV prijamnik nije odjavio na način i u formi propisanoj Odlukom o načinu odjave 
prijamnika od 7. veljače 2012, pa da je stoga u obvezi platiti predmetno potraživanje tužitelja. 
Stoga tužitelj predlaže preinačiti pobijanu presudu i usvojiti tužbu i tužbeni zahtjev te 
obvezati tuženika na naknadu troškova ovršnog i parničnog troška tužitelju, uvećano za trošak 
žalbe. 

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba nije osnovana.   

U pobijanoj presudi ovaj sud ne nalazi bitne povrede odredaba parničnog postupka na 
koje je ukazano u žalbi niti su počinjene one povrede na koje je dužan paziti po službenoj 
dužnosti u smislu odredbe članka 365. stavak 2. ZPP. Pobijana presuda ima jasne razloge i 
može se ispitati, a na razloge iste  radi nepotrebnog ponavljanja poziva se i ovaj sud, članak  
375. stavak 5. ZPP. 

U sporovima male vrijednosti nije dopuštena žalba zbog pogrešno i nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja, članak 467. stavak 1. ZPP.  

Prigovor pogrešne primjene materijalnog prava nije osnovan. 

Predmetno potraživanje tužitelja odnosi se na neplaćenu rtv pristojbu za mjesec siječanj, 
veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2016. 

Suprotno žalbenim navodima tužitelja, prvostupanjski sud je na temelju provedenog 
postupka pravilno utvrdio da tuženik nije u obvezi platiti rtv pristojbu za utuženo razdoblje. 

Ovo stoga što je u postupku utvrđeno da je tuženik preporučenom pošiljkom od 17. 
svibnja 2015., podnio tuženiku zahtjev za odjavu rtv prijamnika, koju je pošiljku tužitelj 
uredno primio 18. lipnja 2015. 

Zakonom o hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, poslovni broj: 137/10., 76/12., 
dalje Zakon), nije bila propisana obveza ovjeravanja potpisa obveznika plaćanja mjesečne 
pristojbe na zahtjevu za odjavljivanje radio i TV prijamnika. Odredbom članka 36. stavak 1. 
Zakona bilo je propisano da osoba iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ne plaća mjesečnu 
pristojbu ako prijamnik odjavi. Način odjave prijamnika i kontrole plaćanja mjesečne 
pristojbe utvrđuje HRT svojom odlukom.

Odredbom članka 3. (3.3.) Odluke o načinu odjave prijamnika (dalje: Odluka), 
donesene od strane Uprave Hrvatske radiotelevizije na sjednici održanoj 24. siječnja 2012., 
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bilo je propisano da se Zahtjev za odjavljivanje prijamnika podnosi HRT-u neposredno ili 
putem punomoćnika u pisanom obliku na urudžbeni odjel HRT-a ili poštanskom 
preporučenom pošiljkom, te da potpis obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, na zahtjevu 
mora biti javnobilježnički ovjeren. Ta Odluka tuženika objavljena je na oglasnoj ploči 
tužitelja 7. veljače 2012. godine.

 Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 30. lipnja 2015., poslovni 
broj: Usoz-321/13-8, ukinute su odredbe članka 3.3 i 3.4 Odluke o načinu odjave prijemnika 
koje su propisivale da obveznik plaćanja rtv pretplate može otkazati rtv pretplatu u pisanom 
obliku na propisanom obrascu određenog sadržaja na kojem mora ovjeriti potpis kod javnog 
bilježnika i taj obrazac dostaviti tužitelju preporučenom pošiljkom. Navedena odluka 
objavljena je u Narodnim novinama broj: 87/15. od 7. kolovoza 2015., i od tada su prestale 
važiti odredbe članka 3.3 i 3.4 navedene Odluke kao općeg akta, a sukladno odredbi članka 
86. stavak  4. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152 
/14.).

Stoga tuženik koji je rtv prijamnik odjavio još 2015., nije u obvezi podmiriti predmetno 
potraživanje tužitelja koje se odnosi na 2016. U svakom slučaju tužitelj koji je zahtjev za 
odjavu uredno primio trebao je tužitelja obavijestiti o eventualnim nedostacima iste, a ne ga i 
dalje u svojim evidencijama voditi kao aktivnog obveznika plaćanja TV pristojbe od datuma 
prijave.   

Slijedom  navedenog odbijena je žalba tužitelja, a pobijana je presuda potvrđena, 
članak 368. stavak 1. ZPP.

Obzirom tužitelj nije uspio u žalbenom postupku, o troškovima njegove žalbe je 
odlučeno kao u izreci, članak 166. ZPP. 

 
Sisak, 20. svibnja 2019.

Sutkinja         
         Jadranka Krbot, v. r.               
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