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

P R E S U D A

 Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Sanji Bađun kao sucu pojedincu, u pravnoj 
stvari tužitelja E. M. d.o.o., OIB: …, Z., zastupanog po punomoćniku A. H., odvjetniku u Z., 
protiv tuženika S. Ć., OIB: …, iz L. O., radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika izjavljenoj 
protiv presude Općinskog suda u Gospiću broj Povrv-157/2016-9 od 26. travnja 2017., dana 
24. rujna 2018. 

p r e s u d i o   j e

Prihvaća se žalba tuženika te se presuda Općinskog suda u Gospiću broj Povrv-
157/2016-9 od 26. travnja 2017. preinačuje pod toč. I. i III. izreke i ukida rješenje o ovrsi na 
temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. Z. u G. broj Ovrv-1631/16 od 24. listopada 
2016. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 2.720,45 kn sa zateznom kamatom na 
pojedinačne iznose od dospjelosti do isplate i odbija zahtjev za naknadu troškova postupka.

Nepobijane toč. II. i IV. izreke presude ostaju neizmijenjene.

Obrazloženje

Pobijanom presudom pod toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog 
sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. Z. u G. broj Ovrv-1631/16 od 24. listopada 
2016. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 2.720,45 kn sa zateznom kamatom na 
iznos od 224,81 kn od 11. srpnja 2015., na iznos od 232,78 kn od 16. kolovoza 2015., na 
iznos od 232,50 kn od 16. rujna 2015. i na iznos od 2.030,36 kn od 16. listopada 2015. do 
isplate i trošak ovršnog postupka od 625,00 kn sa zateznom kamatom. Toč. II. izreke 
djelomično je ukinut platni nalog sadržan u navedenom rješenju o ovrsi kojim je naloženo 
tuženiku isplatiti tužitelju trošak ovršnog postupka od 910,00 kn sa zateznom kamatom te je 
zahtjev odbijen. Toč. III. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog 
postupka od 725,00 kn. Toč. IV. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu parničnog 
troška od 1.662,50 kn.

Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija ovršenik zbog "netočno 
utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešnog postupka", predlažući ovome sudu da "poništi 
presudu" ili vrati predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Tužitelj nije podnio odgovor na žalbu.
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Predmet postupka je zahtjev za isplatu tražbine od 2.720,45 kn sa zateznom kamatom 
na pojedinačne iznose koja je tužitelju ustupljena ugovorom o cesiji sklopljenim sa O.-O. T. 
d.d. 27. travnja 2016. i odnosi se na trošak usluga nastalih temeljem pretplatničkog odnosa 
tuženika i  O.-O. T. d.d. za razdoblje od lipnja do rujna 2015. 

U obrazloženju pobijane presude prvostupanjski sud navodi da je ugovorom o prodaji 
i ustupu potraživanja od 27. travnja 2016. i dodatkom ugovora O.-O. T. d.d. ustupio tužitelju 
tražbinu koju je imao prema tuženiku iz računa broj 10832973-019739908-6 od lipnja 2015., 
broj 10832973-019890620-8 od srpnja 2015., broj 10832973-020040770-6 od kolovoza 2015. 
i broj 10832973-020192057-1 od rujna 2015., te da temeljem navedenih računa tuženik 
duguje novčani iznos od 2.720,45 kn koji se odnosi na pružene usluge u mreži O.-O. T. d.d. 
Obzirom je O.-O. T. d.d. sukladno čl. 15. st. 7. Općih uvjeta poslovanja i temeljem čl. 80. 
Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.: 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., u daljnjem 
tekstu: ZOO) ustupilo tužitelju tražbinu prema tuženiku, o čemu je tuženik obaviješten 
sukladno čl. 82. st. 1. ZOO-a, prvostupanjski sud utvrđuje da je tužitelj aktivno legitimiran za 
potraživanje isplate protiv tuženika, te je pozivom na čl. 9. ZOO-a koji propisuje da su 
sudionici obveznih odnosa dužni ispuniti svoje obveze i da odgovaraju za njihovo ispunjenje 
održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 
2.720,45 kn sa zateznom kamatom na pojedinačne iznose od dospjelosti do isplate primjenom 
čl. 29. ZOO-a. 

U žalbi tuženik navodi da nije bio u nikakvom poslovnom odnosu s tužiteljem, da nije 
potpisao ugovor o prodaji i ustupu potraživanja, da o ustupanju potraživanja nije bio 
obaviješten, da od društva O. T. d.d. nije naručio nikakvu uslugu, da nije potpisao zahtjev za 
uključenje usluge, da je na zahtjevu kao osoba za kontakt navedeno ime osobe K. J. kojeg on 
nikada nije ovlastio za potpisivanje zahtjeva, te da su u zahtjevu navedena dva različita 
datuma (15. siječanj 2014. i 15. siječanj 2015.) što ukazuje na krivotvorenje dokumenata ili na 
njegovu neispravnost.

Obzirom tuženik ne navodi u kojem dijelu pobija žalbom presudu, ovaj sud primjenom 
čl. 365. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne Novine br.: 53/91., 91/92., 58/93., 
112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 25/13., 89/14., u daljnjem 
tekstu: ZPP) uzima da tuženik pobija presudu u dijelu u kojem nije uspio u sporu pod toč. I. i 
toč. III. izreke presude.

Prije upuštanja u ocjenu osnovanosti žalbenih navoda tužitelja valja istači da 
predmetni spor predstavlja spor male vrijednosti u smislu odredbe čl. 458. st. 1. ZPP-a jer 
novčano potraživanje tužitelja ne prelazi iznos od 10.000,00 kn. Prema odredbi čl. 467. st. 1. 
ZPP-a, presuda kojom se završava spor u postupku u sporovima male vrijednosti može se 
pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1., 2., 4., 
5., 6., 8., 9., 10. i 11. ZPP-a i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. 

Žalbeni navodi tuženika osnovani su u tolikoj mjeri što su ovome sudu omogućili 
ispitivanje pobijane presude po službenoj dužnosti primjenom čl. 365. st. 2. ZPP-a kojim ovaj 
sud utvrđuje da je pobijana presuda donesena pogrešnom primjenom materijalnog prava.

Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je ugovorom o prodaji i ustupu potraživanja 
sklopljenim između O.-O. T. d.d. Z. i tužitelja od 27. travnja 2016. tužitelju ustupljeno 
potraživanje koje je predmetnom ovog postupka, što je evidentno iz samog ugovora i priloga 
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1. u kojem je obuhvaćeno predmetno potraživanje prema tuženiku temeljem ispostavljenih 
računa O.-O. T. d.d. Z.. 

Međutim, tuženik je u prigovoru protiv rješenja o ovrsi i na pripremnom ročištu 22. 
ožujka 2017. istakao da se na zahtjevu za uključenje (list 24-25 spisa) nalazi imitacija 
njegovog potpisa, da su u oznaci datuma na prvoj i drugoj stranici zahtjeva navedene različite 
godine (2014. i 2015.), te da je kao kontakt osoba na zahtjevu navedeno ime i prezime K. J. 
koji je "mimo njegovog znanja koristio stan u G. na adresi ".

Pravilno prvostupanjski sud navodi da je u konkretnom slučaju došlo do promjene u 
obvezno pravnom odnosu na strani vjerovnika u smislu čl. 80. st. 1. ZOO-a jer je O.-O. T. d.d. 
prenio svoju tražbinu prema tuženiku na tužitelja, te da za ustup tražbine nije potreban 
pristanak dužnika u smislu čl. 82. st. 1. ZOO-a. Isto tako činjenica da tuženik nije obaviješten 
o ustupanju tražbine novom vjerovniku, a što je isticao tijekom postupka ukazujući da ne 
prebiva na adresi na koju je dostavljena obavijest o prijenosu potraživanja i što ponavlja u 
žalbenim navodima, ne utječe na valjanost ustupanja jer se u konkretnom slučaju vođenje 
parnice pred prvostupanjskim sudom smatra obavještavanjem tuženika o ustupu tražbine, što 
znači da je tuženik o ustupu potraživanja od O.-O. T. d.d. tužitelju obaviješten u ovom 
postupku. 

Međutim, prema čl. 84. st. 2. ZOO-a dužnik može isticati primatelju, pored prigovora 
koje ima prema njemu, i one prigovore koje je mogao istaknuti ustupitelju do časa kad je 
saznao za ustupanje. Stoga je tuženik ovlašten u ovom postupku isticati sve prigovore koje je 
imao prema društvu O.-O. T. d.d., pa i prigovor koji se odnosi na postojanje ugovornog 
odnosa iz kojeg proistječe ustupljena tražbina. 

Tuženik je u prigovoru na rješenje o ovrsi i na pripremnom ročištu 22. ožujka 2017. 
istakao da se na zahtjevu s lista 24 i 25 spisa nalazi imitacija njegovog potpisa, na što je 
tužitelj ustvrdio da su "navodi tuženika paušalni i da nemaju veze s predmetnim utuženjem", 
te je predložio sudu zaključiti prethodni postupak i provesti glavnu raspravu čitanjem 
dokumentacije koju je dostavio u spis.

Prema čl. 7. st. 1. i čl. 219. st. 1. ZPP-a stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima 
temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, dok prema čl. 221.a 
ZPP-a ako sud na temelju izvedenih dokaza (čl. 8.) ne može sa sigurnošću utvrditi neku 
činjenicu, o postojanju činjenice zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja. 

Obzirom je tuženik osporio postojanje pretplatničkog odnosa s društvom O.-O. T. d.d. 
jasnim navodima da zahtjev za uključenje broj 1585800009 on nije potpisao i da je tuženik 
imao pravo istaknuti prema tužitelju sve prigovore koje je mogao istaknuti prema ustupitelju, 
što znači i prigovor da s njim nije sklopio ugovor, te obzirom ocjena osnovanosti zahtjeva 
tužitelja u ovom postupku ovisi o činjenici valjano sklopljenog pravnog posla tuženika i O.-O. 
T. d.d. koji je pravna osnova prenesenog potraživanja za isplatu, to je tužitelj bio dužan 
dokazati da je tuženik potpisao zahtjev za uključenje.

Kako tužitelj nije predložio relevantan dokaz (grafološko vještačenje) temeljem kojeg 
bi nedvojbeno dokazao da je tuženik potpisao zahtjev i da je time nastao pretplatnički odnos 
između tuženika i O.-O. T. d.d., to je pravilnom primjenom pravila o teretu dokazivanja 
valjalo zaključiti da tužitelj nije dokazao valjanost pravnog osnova potraživanja koje mu je 
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ustupljeno a što pravilnom primjenom materijalnog prava zahtjev za isplatu čini 
neosnovanim.

Stoga je ovaj sud prihvatio žalbu tuženika i primjenom čl. 373. toč. 2. ZPP-a preinačio 
pobijanu presudu pod toč. I. izreke u odluci o glavnoj stvari i temeljem čl. 451. st. 3. ZPP-a 
ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi, dok je primjenom čl. 380. toč. 3. ZPP-a 
preinačio presudu i odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova postupka pod toč. I. i III. 
izreke presude.

Nepobijane toč. II. i IV. izreke presude ostaju neizmijenjene.

U Varaždinu 24. rujna 2018.

Sutkinja
Sanja Bađun 
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