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Naplata potraživanja 
izvansudskom ovrhom

Uvijek aktualna tema naplate potraživanja za vjerovnike predstavlja dodatni 
napor koji pokušavaju izbjeći u vlastitom poslovanju. Međutim, veliki broj 
ovršnih predmeta koji su u protekle dvije godine zaprimili i rješavali javni 

bilježnici tek su jedan od pokazatelja nemogućnosti naplate mirnijim putem. 
Nedostatak sporazuma među poslovnim partnerima, iz tog razloga, vrlo često 
završava putem prisilne naplate. 

Ovršna naplata je zajednički naziv za više faza prisilne naplate potraživanja, a 
koje se jasnije odvajaju nakon 2005. godine. Izmjene Ovršnog zakona u to vrijeme 
donose razdvajanje ovršnog postupka u dvije faze. U prvu fazu uključuje javne 
bilježnike, dok se u drugoj fazi složeniji predmeti upućuju na sud. Sudjelovanje 
javnih bilježnika u ovršnim predmetima je nezaobilazno i prema podacima riješenih 
predmeta vrlo učinkovito. Postupak u takvoj prvoj fazi rješavanja naplate  naziva 
se izvansudskom ovrhom jer u toj fazi još nije uključen sud. Izvansudska ovrha je 
ciljano uvedena kako bi rasteretila sud od brojnih ovršnih predmeta. Nakon četiri 
godine praksa pokazuje kako ova prva faza prisilne naplate, u najvećem broju 
slučajeva, uspješno završava naplatom potraživanja s računa dužnika. O podjeli 
uloga, procedurama i pravilima u provođenju izvansudske ovrhe posebno će se 
posvetiti pozornost u nastavku ovog članka.

mr. AlenkA POlJIČAk Stručni članak  UDK 336.64

1.  UVOD

Rizičnost naplate u našim gospo-
darskim okvirima nikad nije bila bezna-
čajna, ali je ovo vrijeme kada je rizik 
povećan i zbog domaće, ali i globalne 
krize. Stoga je zatrpanost sudova  
brojnim ovršnim postupcima sve veća. 
Iako je sporazum među poslovnim par-
tnerima najbolji put rješavanja naplate 
potraživanja nerijetko se dogodi da su 
vjerovnici prisiljeni izabrati ovaj prilično 
nepopularan put. A izabiru ga doista onda kada nemaju drugi 
način da naplate svoja potraživanja. 

O učinkovitosti izvansudske ovrhe koju provode javni 
bilježnici nema dvojbi. Javni bilježnici su tijekom 2008. godi-
ne registrirali 359.585 predmeta, dok su 2007. godine imali 
404.891 predmet ovrhe. Riješeni su gotovo svi predmeti  i to 
98,6% iz 2007. i 90% iz 2008. godine. Možda je još značajniji 
podatak o tome da je na ovršne predmete iz 2007. godine bilo 
svega 4,85% prigovora ili za 19.655 predmeta je zaprimljen 
prigovor u zakonskom roku.1 Prema tome, novelom Ovršnog 

1  J. Borčić i R. Benc: Novo uređenje javnobilježničke ovrhe - Novela 
2008., Savjetovanje Ovrha i stečaj (rujan 2008.), Narodne novine Zagreb, 
www.nn.hr  (pregledano u svibnju 2009.).

zakona iz 2008. godine postignut je 
dvostruki učinak. Postignut je prven-
stveni cilj rasterećenja sudova, a ujed-
no su brzo i učinkovito naplaćena već 
sporna potraživanja u čiju naplatu su 
vjerovnici uvelike sumnjali.

2. ZAkONSkI OkVIr

Pored niza zakona koje je potrebno 
konzultirati u svrhu uspješne realizacije 
različitih ovršnih prijedloga2, s proved-

bom ovršnog postupka najuže je povezan Ovršni zakon.3 
Ovaj zakon propisuje postupak prema kojem sudovi i javni 
bilježnici provode prisilnu naplatu potraživanja koje vjerovnik 
ima prema dužniku. 

Taj je zakon doživio više značajnih izmjena pa se u prav-
nom smislu govori o šest novela Ovršnog zakona. Jedna od 
važnijih izmjena odnosi se na uključivanje javnih bilježnika 

2  Zakon o javnom bilježništvu, Opći porezni zakon, Stečajni zakon, 
Zakon o mjenici, Zakon o obrtu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o 
parničnom postupku, Zakon o platnom prometu u zemlji, Zakon o računo-
vodstvu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i drugi propisi

3  Ovršni zakon (Nar. nov., br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 
151/04., 88/05., 121/05. i 67/08.).
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novelom Ovršnog zakona iz 2003. godine4, a u svrhu rastere-
ćenja sudova koji su u to vrijeme bili zatrpani ovršnim predme-
tima. Međutim, iz više razloga, odredbe o uključivanju javnih 
bilježnika su se ukinule novelom Ovršnog zakona iz 2004. 
godine.5 Sljedeće godine, nakon toga, šestom novelom zako-
na iz 2005. godine6 ponovno se određuje sudjelovanje javnih 
bilježnika u ovršnom postupku, sada na drugi način. Prema 
tome određenju, vjerovnik koji želi naplatiti svoje potraživanje 
od dužnika putem ovrhe, mora najprije podnijeti prijedlog za 
ovrhu javnom bilježniku. Moglo bi se reći da se u ovršnom 
postupku za vjerovnika razlikuju dvije faze. U prvom redu je to 
„prvostupanjski postupak“ putem javnog bilježnika, a ako se 
takav postupak pokaže neizvedivim, pokreće se „drugostu-
panjski postupak“ putem suda. Tzv. prvostupanjski postupak, 
zapravo je zakonski propisana izvansudska ovrha, dok se za 
tzv. vjerovnika drugostupanjski postupak odnosi na sudsku 
ovrhu.

3.  IZVANSUDSkA OVrhA

Prisilno provođenje naplate putem ovrhe najbrže se reali-
zira izvansudskom ovrhom. Izvansudska ovrha odnosi se na 
prisilnu naplatu na novčanim sredstvima koja su u vlasništvu 
ovršenika. To mogu biti novčana sredstva na glavnom žiro- 
računu, tekućem računu, deviznom računu, štednoj knjižici 
i slično. To su novčana sredstva na žiroračunima poslovnih 
subjekata, odnosno sredstva raznih novčanih tražbina (plaća, 
mirovina i druga novčana primanja) fizičkih osoba. Izvansud-
ska ovrha zasniva se na rješenju o ovrsi koje je doneseno na 
temelju vjerodostojne isprave od strane javnog bilježnika.

Sukladno članku 28. Ovršnog zakona vjerodostojne 
isprave su: 
• račun, 
• mjenica i ček, 
• javna isprava, 
• izvadak iz poslovnih knjiga, 
• ovjerovljena privatna isprava te 
• isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom 

ispravom.

Namjena vjerodostojne isprave je dokazivanje osnovanosti 
za pokretanje postupka prisilne naplate potraživanja koje iz 
nje proizlaze. Ova isprava mora biti dostavljena u ovjerenom 
prijepisu.7

Kada rješenje o ovrsi postane pravomoćno i ovršno, od-
nosno kada ovršenik nije stavio nikakav prigovor na takvo 
rješenje, ovrhovoditelj može naplatiti svoje potraživanje.

Slikoviti prikaz tijeka izvansudske ovrhe vidljiv je u nas-
tavku.

4  Članci 307.a. do 307.s. u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog 
zakona (Nar. nov., br. 173/03.).

5  Članak 1. u  Zakonu o izmjenama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 
151/04.).

6  Članci 252.a. do 252.l. u Zakonu o izmjenama Ovršnog zakona (Nar. 
nov., br. 88/05.).

7  Članak 501. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 
91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 2/07. i 84/08.) daje sljedeće tumačenje 
ovjerenog prijepisa: „…Dovoljno je ako je prijepis takve isprave ovjerio 
ovlašteno tijelo pravne osobe.“

Slika 1. Tijek izvansudskog ovršnog postupka

Osnovni koraci u ovršnom postupku označeni su brojevi-
ma i sažetim postupcima:

1) Ovrhovoditelj ➭ Javnom bilježniku: dostava Prijedloga za 
ovrhu na temelju vjerodostojne isprave;

2) Javni bilježnik ➭ donosi Rješenje o ovrsi;
3) Javni bilježnik ➭ Ovršeniku i Ovrhovoditelju: dostava Rje-

šenja o ovrsi;
4) Javni bilježnik ➭ Ovrhovoditelj: Javni bilježnik stavlja po-

tvrdu pravomoćnosti na Rješenje o ovrsi; i
5) Ovrhovoditelj ➭ Banka: Naplata ovršnog rješenja.

U svakom od koraka pronaći će se mnoštvo sljedećih de-
talja, pa je stoga svaki posebno potrebno dodatno pojasniti.
1)  Ovrhovoditelj će u slučaju provođenja naplate prisilnim 

putem najprije podnijeti prijedlog za ovrhu javnom bilježni-
ku. Bilo kakvo dostavljanje prijedloga za ovrhu sudu neće 
uroditi plodom. Ako prijedlog za ovrhu na temelju vjero-
dostojne isprave bude podnesen sudu umjesto javnom 
bilježniku, prema odredbi stavka 1. članka 252.b.�, sud će 
prijedlog odbaciti. 
Zajedno s prijedlogom ovrhovoditelj će priložiti vjerodos-

tojnu ispravu koja dokazuje osnovanost zahtjeva, odnosno 
vjerodostojnost potraživanja. 
2) Ukoliko javni bilježnik ocijeni da je podneseni prijedlog 

uredan i osnovan, donijet će Rješenje o ovrsi. Drugim 
riječima stavit će svoj štambilj s brojem ovrhe i  tekstom 
iz kojeg je jasno da se podneseni prijedlog prihvaća, s 
pregledom troškova i poukom o pravnom lijeku. U svakom 
slučaju, javni bilježnik je dužan donijeti rješenje o ovrsi u 
roku 30 dana od dana zaprimanja prijedloga ili u istom 
tom roku predmet proslijediti sudu.9 Javnobilježničkim pos-
lovnikom10 uređen je oblik štambilja za rješenje o  ovrsi, a 
izgleda kao na sljedećoj slici.

8  Ovršni zakon (Nar. nov., br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 
151/04., 88/05., 121/05. i 67/08.).

9  Članak 252.d. stavak 4. Ovršnog zakona.
10  Javnobilježnički poslovnik (Nar. nov., br. 38/94., 82/94., 37/96. i 

151/05.).



123RaËunovodstvo i financije

LIP
A

N
J  2009.

POSLOVNE FINANCIJEFINANCIJE PODUZEĆA

3)  Javni bilježnik će izdano rješenje dostaviti s povratnicom 
strankama, odnosno ovrhovoditelju (vjerovniku) i ovršeniku 
(dužniku). U privitku Rješenja o ovrsi ovršeniku će dostaviti 
i priloge, što za ovrhovoditelja neće biti potrebno. Ovo je 
važno za određivanje broja priloga koje će ovrhovoditelj 
dostaviti javnom bilježniku, što je najmanje dva primjerka, 
jedan za javnog bilježnika i jedan za ovršenika.  

4)  U slučaju da ovršenik ne stavi nikakav prigovor u roku 8 
dana11 (ili 3 dana u mjeničnim i čekovnim stvarima) od da-
na primitka rješenja javni bilježnik će na ovrhovoditeljevo 
rješenje staviti potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti. 

Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti

Rješenje je pravomoćno i ovršno

dana ______________________.

U ____________dana ________.

Javni bilježnik

Slika 3. Obrazac br. 25.b (članak 70. stavak 3. toč. 21. JBP)

Potrebno je da ovrhovoditelj vodi računa o isteku vremena 
prigovora jer će nakon toga otići kod javnog bilježnika sa svo-
jim primjerkom Rješenja kako bi dobio štambilj pravomoćnosti 
i ovršnosti.

5) Ovrhovoditelj će nakon toga, odnijeti pravomoćno i 
ovršno rješenje u banku ovršenika. Predajom istoga rješenja u 
banci ovršenika, ovrhovoditelju će biti isplaćen traženi iznos. 
U najboljoj varijanti, uz aktivno sudjelovanje ovrhovoditelja 

11  Računanje rokova definira se člankom 112. Zakona o parničnom 
postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 2/07. i 
84/08.). Prema tome određenju kao prvi dan se računa prvi dan nakon 
dostave ili priopćenja, a ako posljednji dan pada na blagdan ili nedjelju ili 
neki drugi dan kada sud ne radi rok istječe prvog idućeg radnog dana.

kao što mu sam naziv kaže, cijeli postupak može biti gotov u 
roku 12 do 15 dana. 

Iz navedenih koraka se može zaključiti kako se od ovrho-
voditelja očekuje aktivno sudjelovanje u ovršnom postupku. 

4. ZAPrEkE U OVršNOm POStUPkU

Tijekom realizacije može doći i do zastoja u provedbi 
izvansudske ovrhe. Otežavajuće okolnosti mogu nastati iz 
više razloga, kao što su:

• neurednost, nedopuštenost i/ili neosnovanost prijedloga 
za ovrhu,

• prigovor ovršenika u roku 8 dana od dana primitka ovrš-
nog rješenja, i

• nedostatak novčanih sredstava na računu ovršenika.

Na početku ovog postupka, javni bilježnik će procjenjivati 
dopuštenost, urednost i osnovanost prijedloga za ovrhu. 
Ukoliko prijedlog ocijeni nedopuštenim, neurednim i/ili neos-
novanim može pozvati ovrhovoditelja na ispravak određenih 
nedostataka, ali jednako tako ima pravo odlučiti se za ot-
pravak istoga neuređenog prijedloga u sudski postupak.12 
Prema tome, ovrhovoditelju je prije svega važno voditi računa 
o tome da prijedlog bude sadržajno odgovarajući, da sadrži 
sve potrebne, istinite i relevantne podatke. O obliku prijedloga 
za ovrhu će se vjerovnici-ovrhovoditelji  savjetovati s javnim 
bilježnicima jer oni u pravilu imaju svoje obrasce. U suprotnom 
mogu koristiti ogledni primjer u nastavku.

Ukoliko se slučajno dogodi da navede neki neispravan po-
datak o ovršeniku, kao što je pogrešan naziv, pogrešna adresa 
sjedišta, ili da ne navede adresu dostave koja se razlikuje od 
adrese sjedišta, prije ili kasnije će takav predmet biti upućen 
na sud, što znači da će razrješenje dugo trajati. 

U praksi se dostava Rješenja o ovrsi, kao i dostava raznih 
drugih obavijesti ili poziva, pokazala kao najveća prepreka 
do ostvarenja naplate. Stoga javni bilježnici upozoravaju da 
posebnu pozornost treba posvetiti ispravnosti ovog elementa 
prijedloga za ovrhu, kao i na još jedan poželjan element, što je 
matični broj poreznog obveznika ili po novome OIB - osobni 
identifikacijski broj. Koristeći ovaj broj vjerojatnije je da neće 
doći do nesporazuma oko osobe ovršenika. 

Ovršenikov prigovor, također može dovesti do zastoja u 
provođenju ovrhe. Prema članku 252.e OZ-a ovršenik ima pravo 
dostaviti prigovor javnom bilježniku u najdužem roku od 8 dana 
od dana primitka rješenja. U tom slučaju javni bilježnik će prosli-
jediti spis nadležnom sudu, kao i u slučaju da ovršenik podnese 
zakašnjeli prigovor, to znači izvan ovog navedenog roka.

U situaciji kad je pravomoćno rješenje upućeno u banku radi 
naplate, a na računu nema novčanih sredstava banka je dužna 
u roku 8 dana obavijestiti ovrhovoditelja.13 Nakon obavijesti 
ovrhovoditelj će odlučiti o promjeni sredstva i predmeta ovrhe. 
Pri tome ne mora povlačiti pravomoćno i ovršno rješenje iz 
redoslijeda naplate kod banke ovršenika, već je najvažnije da 
na osnovi preslike tog istog pravomoćnog rješenja i bankovne 
potvrde o nemogućnosti provedbe ovršnog rješenja  podnese 
novi prijedlog o ovrsi o novom predmetu ovrhe. 

„Ako se pravomoćno rješenje o ovrsi određenim sredstvom 
ili na određenom predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj 
može radi namirenja iste tražbine predložiti novo sredstvo ili 
predmet ovrhe. U tom slučaju sud će donijeti novo rješenje o 

12  Članak 252.j. Ovršnog zakona.
13  Članak  211. i 180.a. Ovršnog zakona.

Slika 2. Obrazac br. 25.a (članak 70. stavak 3. toč. 20. JBP) Rješenje o ovrsi 
na temelju vjerodostojne isprave
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ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju toga rješenja. Ovrha određena 
prethodnim rješenjem o ovrsi obustavit će se ako ovrhovoditelj 
povuče ovršni prijedlog u povodu kojega je ona određena ili 
ako za to budu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi.“14

5. PrEDmEt OVrhE

Vjerovnik u ulozi ovrhovoditelja može izabrati predmet 
ovrhe. To mogu biti sve ovršenikove (dužnikove) stvari i prava 
na kojima se može provesti ovrha, kao što su:
- novac na računima, 
- plaća,
- ovršenikova tražbina,
- nekretnine, 
- pokretnine,
- dionice, 
- udjeli u trgovačkim društvima, i sl. 

Neka imovina se izuzima temeljem zakonskih odredbi ili se 
na neki način ograničava.15 

Ovrha se ne može provesti na onim stvarima koje su ovr-
šeniku kao fizičkoj osobi nužne za život, kao što su:

- plaća u visini 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvat-
skoj16, odnosno 1/2 prosječne neto plaće u RH u slučaju 
potraživanja s osnove uzdržavanja,

- primanja s osnove zakonskog uzdržavanja,
- primanja od invalidskog osiguranja,
- socijalna pomoć,
- dječji doplatak,
- naknada za nezaposlenost, i sl.

Ovrhovoditelj, dakle, izabire jedan ili više predmeta odmah 
ili u više ovršnih prijedloga, a sve dok se vrijednošću izabranog 
predmeta ne podmiri potraživanje.

Sud određuje ovrhu na onim predmetima koji su navedeni 
u ovršnom prijedlogu.17 Ako je predloženo više predmeta ovr-
he, sud će na prijedlog ovršenika ograničiti ovrhu na neke, ako 
su dovoljni za ostvarenje tražbine ovrhovoditelja.1�

U skladu s propisanim uputama, ovrhovoditelj će sa svojim 
javnim bilježnikom dogovoriti predmet ovrhe uzimajući u obzir 
da zakon prepoznaje tri skupine mogućih predmeta imovine u 
izvansudskom postupku, i to:
-  novčana sredstva ovršenika (glavni račun dužnika),
-  stalno novčano primanje (plaća ili drugi oblik novčanog 

primanja), i
-  cjelokupnu imovinu (podrazumijeva svu pokretnu i nepo-

kretnu imovinu).
U nastavku je dan ogledni primjer Prijedloga za ovrhu koji 

uključuje više predmeta ovrhe.

14  Članak  5. stavak 3. Ovršnog zakona.
15  Ovršni zakon na više mjesta precizira ograničenje i izuzimanje imo-

vine od ovrhe i to: članak 4. općenito; člancima 70. do 71. daje se tumače-
nje ograničenja ovrhe u cilju zaštite ovršenika kao fizičke osobe, nadalje, 
zaštite djelatnosti pravne osobe i vezanih stvari i prava na kojima se ne 
može provesti ovrha;  članak 86. odnosi se na izuzeće nekretnina, a članak 
128. obuhvaća izuzimanje pokretnina; članci 148. i 149.  preciziraju izuzi-
manje novčanih tražbina ovršenika. 

16  Prosječna neto plaća u tom smislu je prosječan iznos mjesečne 
neto-plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Repu-
blici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj - kolovoz tekuće godine, koju je dužan 
utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u „Narodnim novinama“ naj-
kasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se 
u narednoj godini.

17  Članak 5. stavak 1. Ovršnog zakona  (Nar. nov., br. 57/96. do 67/08.) 
- skraćeno OZ.

18  Članak 6. stavak 2. OZ-a  (Nar. nov., br. 57/96. do 67/08.).

6.  PrIJEDLOg ZA OVrhU NA tEmELJU 
VJErODOStOJNE ISPrAVE

Postupak naplate provodi se na način da ovrhovoditelj mo-
že izravno zatražiti od banke koja vodi glavni račun ovršenika 
pravne osobe ili račun ovršenika fizičke osobe da mu isplati s 
računa ovršenika iznos kojim će se namiriti tražbina  iz ovršnog 
rješenja.19 

U oglednom primjeru prijedlog se odnosi na novčana 
sredstva, a zatim podredno na cjelokupnoj imovini ovršenika. 
Zapravo je na taj način predviđen nastavak ovrhe u sudskom 
postupku, a što će uslijediti ukoliko na računu ovršenika ne bude 
dovoljno sredstava. Osim ovom stavkom između teksta nalaze 
se točke V. i VI. koje se također odnose na mogućnost nastavka 
sudske ovrhe, a koja se provodi na pokretnoj i nepokretnoj imo-
vini ovršenika. Taj je postupak znatno složeniji i duži.

Primjer Prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

19  Članak 252. g. stavak 1. OZ-a.
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7. NADLEžNOSt SUDA

Ovrhovoditelj može predati prijedlog za ovrhu bilo kojem 
javnom bilježniku, međutim, javni će bilježnik morati dobro 
odrediti kome će uputiti prijedlog ukoliko dođe do zapreka u 
provođenju izvansudske ovrhe. U nastavku je pregledna tabli-
ca o nadležnostima sudova za pojedine predmete ovrhe.

tablica 1.  Tablični prikaz mjesne nadležnosti sudova ovisno 
o predmetu ovrhe

Predmet ovrhe Članak 
OZ-a mjesno nadležni sud

NOVČANA SREDSTVA 
OVRŠENIKA KOJA SE VODE 
NA RAČUNU KOD BANKE

205. - sud na čijem se području nalazi 
ovršenikovo sjedište;

NOVČANA TRAŽBINA 
OVRŠENIKA 147.

- sud na čijem se području nalazi 
prebivalište ovršenika, a ako nema 
prebivalište u RH, nadležan je sud 
na čijem području se nalazi boravište 
ovršenika;

NEKRETNINA 74. - sud na čijem se području nekretnina 
nalazi;

POKRETNINE 126.
- sud na čijem se području, prema 

naznaci u prijedlogu, pokretnine 
nalaze;

 127.

- ako se ne zna gdje se pokretnine na-
laze sud prema prebivalištu (odnosno 
boravištu ako nema prebivalište na 
području RH) ovršenika fizičke osobe 
odnosno prema sjedištu pravne 
osobe;

DIONICE ZA KOJE SU 
IZDANE ISPRAVE O DIONICI 199. st.3.

- primjenjuju se odredbe o mjesnoj 
nadležnosti kao za ovrhu na pokret-
ninama;

DIONICE ZA KOJE NISU 
IZDANE ISPRAVE O DIONICI 

I POSLOVNI UDJELI
194.

- sud na području kojeg se 
nalazi sjedište dioničkog društva 
odnosno društva s ograničenom 
odgovornošću;

  

- kad je ovršenik Republika Hrvatska ili 
druga pravna osoba s javnim ovlasti-
ma koja djeluje na cijelom državnom 
području, za ovrhu je nadležan sud 
na čijem području ovrhovoditelj ima 
prebivalište ili sjedište u RH, a ako 
nema ni prebivalište ni sjedište u RH, 
za ovrhu protiv RH nadležan je sud 
u Zagrebu a protiv drugih pravnih 
osoba s javnim ovlastima sud na 
čijem je području njihovo sjedište;

OPĆENITO NA IMOVINI 
OVRŠENIKA: 252.j.  

1) Pravne ili fizičke osobe koja obavlja 
registriranu djelatnost

- općinskom sudu mjesno nadležnom 
prema adresi sjedišta iz upisnika;

2) Ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja 
registriranu djelatnost

- općinskom sudu prema adresi iz 
prijedloga;

3) Republike Hrvatske ili koje druge pravne 
osobe s javnim ovlastima koja djeluje na 
cijelom području RH

- općinskom sudu na čijem području 
ovrhovoditelj ima prebivalište ili 
sjedište u RH, za ovrhu protiv 
RH nadležan je sud u Zagrebu, a 
protiv drugih pravnih osoba s javnim 
ovlastima sud na čijem je području 
njihovo sjedište.

Izvor: www.nn.hr - savjetovanja20

20  Borčić J. i Benc R.: ”Novo uređenje javnobilježničke ovrhe - Novela 
2008.”, Savjetovanje: Ovrha i stečaj, 2008., Zagreb, www.nn.hr (svibanj 
2009.).

8.  NAJČEšĆE POgrEškE U OVršNOm 
POStUPkU

Vrlo često će vjerovnik u ulozi ovrhovoditelja najprije po-
misliti da će glavni problemi proizaći iz dužnikovog ponašanja 
i njegovog nedostatka imovine. Ipak najčešći problemi se jav-
ljaju uslijed neurednih ovršnih prijedloga. Takav se prijedlog, 
odmah po predaji javnom bilježniku, upućuje na sud. A tada i 
pored najbolje volje, postupak ne može kratko trajati. Uvaža-
vajući samo pisanu prepisku koja je u sudskom razrješavanju 
uobičajena i nezaobilazna, ne računajući prigovore koji su jed-
nako tako mogući i očekivani, sudski ovršni postupak nikako 
ne može biti brzo okončan. 

Na koje stavke ovrhovoditelj i javni bilježnik moraju obra-
titi najviše pozornosti? Upravo na one na koje imaju najviše 
utjecaja, a koje su izuzetno važne da bi se ovršni postupak 
odvijao brzo i učinkovito. To su:
• točni nazivi ovrhovoditelja i ovršenika,
• uredni prilozi (vjerodostojna ili ovršna isprava),
• nadležnost suda kojem se predaje prijedlog,
• punomoć za punomoćnika,
• predmet i sredstvo ovrhe i
• sadržaj i smislenost prijedloga za ovrhu.

9.  ZAkLJUČAk

Učinkovitost javnih bilježnika potvrđena je velikim brojem 
uspješno riješenih prijedloga za ovrhu, a za sudove je, njihovo 
sudjelovanje u ovršnom postupku, pridonijelo znatnom sma-
njenju ovršnih predmeta. Za ovrhovoditelje koji su, kako naziv 
kaže, dosta angažirani u postupku prisilne naplate zajedno s 
javnim bilježnikom, ovi su podaci izuzetno ohrabrujući. Oni su 
najviše zainteresirani za uspješnost ovrhe. Prema podacima 
za 2007. godinu svega 4,85% predmeta je imalo prigovor od 
strane ovršenika. A bilo ih je oko 405 tisuća. 
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