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Naplata potraživanja prema 
novom Ovršnom zakonu

U vrijeme vrlo dinamičnih i brzih preokreta u gospodarstvu te financijske 
nestabilnosti kao vrlo važno pitanje postavlja se pitanje raspolaganja 
novčanim sredstvima, kao i pitanje naplate potraživanja. U slučaju izostanka 

redovne naplate vjerovnik pristupa drugim metodama naplate, što konačno završava 
prisilnom naplatom ili naplatom putem ovrhe. Sveprisutnija naplata prisilnim putem 
zahtijeva učinkovitiji postupak, a što je rezultiralo novim izmjenama zakonskih 
propisa u svezi ovrha. 

Tijekom posljednje dvije godine doneseno je više novih  zakona i s njima povezanih 
pravilnika u području ovršnopravnog sustava, a između ostalih najbitniji su Ovršni 
zakon (Nar. nov., br. 139/10.), Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. 
nov., br. 91/10.) i Zakon o javnim ovršiteljima (Nar. nov., br. 91/10.). 

Spomenuti su zakonski propisi rezultat reforme ovršnog sustava Republike 
Hrvatske  koji je do sada karakterističan po nizu višegodišnjih izmjena i dopuna. Vrlo 
često mijenjani „stari“ Ovršni zakon, kao i Strategijska studija za učinkovitiji način 
ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja, koja je usvojena sredinom 2009. godine, utemeljili 
su novi pravac u okvirima ovršnog postupanja. Sve, pa i posljednja, izmjena pravila  
i postupaka provođenja prisilne naplate imaju za cilj ubrzati i uvesti učinkovit način 
naplate potraživanja od onih dužnika koji pokušavaju izbjeći svoje obveze.

Analizirajući predmetne zakonske propise autorica razmatra sudionike i postupke 
u fazi predlaganja i provedbe prisilne naplate putem ovrhe prema novodonesenim 
propisima.

Mr. sc. ALENKA POLJIČAK Stručni članak  UDK 336.64

1. REFORMA OVRšNOg SUSTAVA

Ovršni je zakon doživio više značajnih izmjena i dopuna pa 
se u pravnom smislu govori o sedam novela Ovršnog zakona1. 
Jedna od važnijih izmjena odnosi se na uključivanje javnih bi-
lježnika novelom Ovršnog zakona iz 2003. godine2, a u svrhu 
rasterećenja sudova koji su u to vrijeme bili zatrpani ovršnim 
predmetima. Međutim, iz više razloga su se odredbe o uklju-
čivanju javnih bilježnika ukinule novelom Ovršnog zakona iz 
2004. godine3. Sljedeće godine nakon toga, novelom zakona 
iz 2005. godine4 ponovno se utvrđuje sudjelovanje javnih 
bilježnika u ovršnom postupku, sada na drugi način. Prema 
tome određenju, vjerovnik koji želi naplatiti svoje potra-
živanje od dužnika putem ovrhe, mora najprije podnijeti 

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

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

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

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

prijedlog za ovrhu javnom bilježniku. Moglo bi se reći, da 
se u tom razdoblju, u ovršnom postupku razlikuju dva stupnja, 
i to prvostupanjski postupak putem javnog bilježnika, a ako 
se takav postupak pokaže neizvedivim, pokreće se drugostu-
panjski postupak putem suda. Zapravo se u praksi usvojio 
termin izvansudske i sudske ovrhe.

Slika 1: Provođenje ovrhe u dvije faze ovršnog 
postupka (prije novog zakona)
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Izvansudski, odnosno prvostupanjski postupak prisilne 
naplate putem ovrhe provodi javni bilježnik, a sudski postu-
pak, koji slijedi nakon neuspjele naplate u prvostupanjskom 
postupku, provodi ovršni sud.

Novela Ovršnog zakona iz 2008. donosi temeljne promjene 
uvođenjem pravila o ograničenjima ovrhe na plaći, a uveden je 
i institut europskog ovršnog naloga.

Sljedeće 2009. godine usvaja se Strategijska studija za 
učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja. Strateš-
kom studijom utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH, i 
to opći ciljevi: razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe, 
i posebni ciljevi: pojednostavljenje ovršnog postupka, skraći-
vanje trajanja ovršnog postupka te rasterećenje sudova. 

Novim zakonom u 2010. godini se napušta dosadašnji 
model sudske ovrhe i provedba iste se, osim  u ruke javnih 
bilježnika nadalje daje i u nadležnost javnih ovršitelja. Dok 
su javni bilježnici (notari) već bili poznati u hrvatskoj pravnoj 
tradiciji, javni ovršitelji se sada po prvi puta spominju (Zakon o 
javnim ovršiteljima) i ustrojavaju kao javnopravna tijela za pro-
vođenje ovrhe. Temeljem toga sada se razlikuju dva postupka 
i to postupak predlaganja ovrhe i postupak provedbe ovrhe.

U postupku predlaganja ovrhe ovrhovoditelj predaje Pri-
jedlog za ovrhu javnom bilježniku zajedno s vjerodostojnom 
ispravom što je:
• račun, 
• obračun kamata, 
• mjenica, 
• ček s protestom, 
• javna isprava,
• izvadak iz poslovnih knjiga,  
• po zakonu ovjerovljena privatna isprava - npr. zadužnica 

ovjerovljena kod javnog bilježnika, 
• te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom 

ispravom.
Suprotno tome, u postupku provedbe ovrhe ovrhovoditelj 

predaje Prijedlog za provedbu ovrhe javnom ovršitelju zajed-
no s ovršnom ispravom što je:
• ovršna javnobilježnička odluka, 
• ovršna sudska odluka, 
• ovršna odluka arbitražnog suda, 
• ovršna odluka donesena u upravnom postupku, 
• ovršna nagodba i druge isprave koje su određene kao 

ovršna isprava.
Slikovito prikazano to izgleda kao na sljedećoj slici:

Slika 2: Postupci ovrhe prema novom Zakonu

Opći strateški cilj je razviti učinkovit i djelotvoran sustav 
koji će rezultirati ostvarenjem tražbine ovrhovoditelja. Učin-

kovit i djelotvoran sustav ovrhe podrazumijeva jednostavnu, 
brzu, kvalitetnu i profesionalnu provedbu ovrhe. 

Glavna je ideja reforme Ovršnog zakona ubrzavanje naplate 
nenaplaćenih potraživanja provođenjem ovrhe na cjelokupnoj  
imovini dužnika. Naime, u praksi se često događalo da se 
ovrha nije mogla realizirati naplatom na novčanim sredstvima 
ovršenika. To je rezultiralo pokretanjem postupka naplate na 
imovini dužnika, a što se pokazalo nedovoljno dobro riješenim 
postupkom. Sudska rješenja donesena radi naplate ovrhe 
na pokretnoj ili nepokretnoj imovini ovršenika ne provode se 
dovoljno brzo i zbog  velikog broja takvih predmeta kao i zbog 
nedovoljno jasnog načina njihova rješavanja. Tako je, zapravo, 
došlo do uvođenja novog posrednika u postupku naplate, a 
što su javni ovršitelji. Realizacija ove ideje trebala je rasteretiti 
sudove, odnosno sudske ovršitelje, rasteretiti banke i konačno 
zaštititi vjerovnike. 

FINA preuzima najveći dio dotadašnjeg posla oko organiza-
cije i provedbe naplate na novčanim sredstvima dužnika, dok 
se konačna naplata obavlja od strane banke ovršenika. Banke 
su, prema procjeni, do kraja 2010. predale u FINA-u oko 730 
tisuća predmeta ovrha na novčanim sredstvima kojima su već 
tijekom siječnja blokirali oko 164 tisuće računa građana.

Rasterećenje vjerovnika se ogleda u pojednostavljenju do-
stave osnove za plaćanje, što znači da će ubuduće dostavljati 
osnove za plaćanje na jedno mjesto, dakle u FINA-u. FINA 
vodi Jedinstveni registar računa  i na taj način ima jedinstvenu 
bazu podataka o otvorenim računima, ali i evidenciju o drugim 
novčanim sredstvima koje poslovni subjekti i građani imaju u 
bankama, stambenim štedionicama i kreditnim unijama.

1.1. Novi Ovršni zakon (Nar. nov., br. 139/10.)

Novim uređenjem ovrhe napušta se dosadašnji model sud-
ske ovrhe u dijelu provedbe ovrhe sudskim putem na način da 
se provedba iste daje u nadležnost javnih ovršitelja. 

Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć jav-
nog bilježnika ili javnog ovršitelja ili suda prisilno ostvaruje 
svoju tražbinu temeljem vjerodostojnih ili ovršnih isprava.

Novim Ovršnim zakonom5 uređuju se sljedeća pitanja:
- propisuju se osnovne odredbe o značenjima pojedinih izra-

za, ovršnim tijelima, definiraju se isprave na temelju kojih se 
može odrediti i provesti ovrha, postupku i primjeni prava u 
ovršnom postupku i postupku osiguranja (članci 1. do 32.); 

-  posebno se propisuje postupak predlaganja, određivanja i 
provedbe ovrhe pred: 1. javnim ovršiteljem, 2. javnim biljež-
nikom i 3. sudom (članci 33. do 72.);

-  propisuje se način i sredstva kontrole zakonitosti rada 
ovršnih tijela od strane stranaka (žalba), kao i trećih osoba u 
postupku (članak 10. i članci 73. do 75.);

-  propisuju se instituti protuovrhe, odgode ovrhe i zastajanja 
s ovrhom, kao i načini okončanja postupka (obustava i do-
vršetak) (članci 76. do 86.);

-  propisuje se način provedbe ovrhe radi naplate novčane 
tražbine ovrhom na sljedećim predmetima ovrhe: 1. nov-
čanoj tražbini ovršenika, 2. nekretnini, 3. pokretninama, 4. 
tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda 
nekretnina, 5. dionici za koju nije izdana isprava o dionici te 
na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društ-

5  Nar. nov., br. 139/10.
 3
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vu, 6. vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima 
kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i 7. drugim 
imovinskim odnosno materijalnim pravima (članci 87. do 
229.);

- propisuje se način provedbe ovrhe radi ostvarenja nenov-
čane tražbine sljedećim sredstvima ovrhe: 1. izricanjem 
sudskih penala, 2. ovrhom radi predaje i isporuke pokret-
nina, 3. ovrhom radi ispražnjenja i predaje nekretnine, 
4. ovrhom radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili 
nečinjenje, 5. ovrhom radi vraćanja zaposlenika na rad, 
odnosno službu, 6. ovrha diobom stvari i 7. ostvarenjem 
tražbine na davanje izjave volje (članci 230. do 255.).

2. SUDIONICI U OVRšNOM POSTUPKU

Donošenjem novog Zakona mijenjaju se uloge sudionika 
u ovršnom postupku, ali se mijenjaju i sudionici u realizaciji 
prisilne naplate putem ovrhe. Tako se novim zakonom u ovršni 
postupak uvode FINA i javni ovršitelji. 

nja s ovršenikovih računa to će se postupak predlaganja ovrhe 
nastaviti prema javnim ovršiteljima. 

3.1. Postupak predlaganja ovrhe na temelju 
vjerodostojne isprave

Prisilno provođenje naplate putem ovrhe najbrže se realizi-
ra podnošenjem Prijedloga za ovrhu na temelju računa, izvoda 
iz poslovnih knjiga, obračuna kamata i drugih vjerodostojnih 
isprava, javnom bilježniku. 

Slika 4: Postupak predlaganja ovrhe na temelju računa, izvoda iz poslovnih 
knjiga i dr.

Postupak ovrhe pokreće se Prijedlogom 
za ovrhu pred javnim bilježnikom čije je 
sjedište u jedinici područne (regionalne) 
samouprave, odnosno županiji, prema 
općemjesnoj nadležnosti za ovršenika.

Ovo je bitno drugačije od dosadašnje 
prakse, kada se uobičajeno Prijedlog 
za ovrhu dostavljao javnom bilježniku u 
sjedištu ovrhovoditelja. Iako ovrhovodi-
telj ima pravo izbora javnog bilježnika, 
to svakako mora biti jedan od javnih 
bilježnika u županiji prema općemjesnoj 
nadležnosti za ovršenika.

Prijedlog za ovrhu mora se podnijeti u 
pisanom obliku te mora sadržavati:
• naznaku vjerodostojne isprave na 

temelju koje se traži ovrha (račun, 
obračun kamata…), 

• naznaku ovrhovoditelja i ovršenika, 
• osobni identifikacijski broj stranaka u 

postupku, 
• te zahtjev da se naloži ovršeniku da u 

roku osam dana, a u mjeničnim i če-
kovnim sporovima u roku tri dana od 
dana dostave rješenja, namiri tražbinu 
zajedno s odmjerenim troškovima, i 

• zahtjev kojim se traži određivanje ovr-
he radi naplate određene tražbine na 
imovini ovršenika koja može biti pred-
met ovrhe, bez navođenja sredstva i 
predmeta ovrhe.
Prema tome, novi Zakon donosi obve-

zu navođenja OIB-a stranaka u postupku, 
pa je prije svega potrebno pribaviti OIB-e 
svojih dužnika. Ono što je značajno lakše 
za ovrhovoditelja je da više ne mora navo-
diti sredstva i predmet ovrhe, a niti znati 
gdje ovršenik ima raspoloživa novčana 
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Slika 3: Sudionici u ovršnom postupku prije i nakon donošenja novog Zakona 
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voditelj nema potrebe znati gdje ovršenik ima račun, već će taj dio provedbe ovršnog 
postupka realizirati putem FINA-e.

Javni ovršitelji se po prvi put pojavljuju kao sudionici ovršnog postupka. Njihova je 
uloga ubrzati provedbu ovršnog postupka. Javne ovršitelje će imenovati Ministarstvo 
pravosuđa  putem javnog natječaja i temeljem zakonski utvrđenih kriterija. Broj javnih 
ovršitelja ovisi o broju stanovnika na određenom području, pa će tako na svakih osam-
deset tisuća stanovnika biti imenovano najmanje dva javna ovršitelja.

3. POSTUPAK PREDLAgANJA OVRhE

Ovrhovoditelj ima pravo predložiti postupak ovrhe  javnom bilježniku, ali ima pravo 
predložiti ovrhu i javnom ovršitelju. Pravilo nalaže da se postupak ovrhe započinje 
podnošenjem prijedloga javnom bilježniku, a ukoliko se taj postupak provede ne-
uspješno, ovrhovoditelj ima pravo nastaviti postupak nadalje koristeći posredovanje 
javnih ovršitelja. 

U najvećem broju slučajeva ovrhovoditelj će podnošenjem Prijedloga za ovrhu 
javnom bilježniku uspješno okončati prisilnu naplatu. Međutim, ukoliko se donošenjem 
javnobilježničke odluke, odnosno Rješenja o ovrsi ne budu mogla naplatiti potraživa-
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provede neuspješno, ovrhovoditelj ima pravo nastaviti postupak nadalje koristeći 

posredovanje javnih ovršitelja.  

U najvećem broju slučajeva ovrhovoditelj će podnošenjem Prijedloga za 

ovrhu javnom bilježniku uspješno okončati prisilnu naplatu. Međutim, ukoliko se 

donošenjem javnobilježničke odluke, odnosno    ne budu mogla 

naplatiti potraživanja sa ovršenikovih računa to će se postupak predlaganja ovrhe 

nastaviti prema javnim ovršiteljima.  

3.1. Postupak predlaganja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave 

Prisilno provođenje naplate putem ovrhe najbrže se realizira podnošenjem 

Prijedloga za ovrhu na temelju računa, izvoda iz poslovnih knjiga, obračuna kamata 

i drugih vjerodostojnih isprava,  javnom bilježniku.  

OVRHOVODITELJ 
(vjerovnik)

Prijedlog za ovrhu na temelju 
vjerodostojne isprave

JAVNI BILJEŽNIK


Slika 4: Postupak predlaganja ovrhe na temelju računa, izvoda iz poslovnih knjiga i dr.. 

 

Postupak ovrhe pokreće se    pred javnim bilježnikom čije je sjedište u
jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno županiji, prema općemjesnoj
nadležnosti za ovršenika.

 
 

Ovo je bitno drugačije od dosadašnje prakse, kada se uobičajeno Prijedlog za 

ovrhu dostavljao javnom bilježniku u sjedištu ovrhovoditelja. Iako ovrhovoditelj ima 

pravo izbora javnog bilježnika, to svakako mora biti jedan od javnih bilježnika u 

županiji prema općemjesnoj nadležnosti za ovršenika. 

Prijedlog za ovrhu mora se podnijeti u pisanom obliku te mora sadržavati: 
 naznaku vjerodostojne isprave na temelju koje se traži ovrha (račun, 

obračun kamata…),  
 naznaku ovrhovoditelja i ovršenika,  
 osobni identifikacijski broj stranaka u postupku  
 te zahtjev da se naloži ovršeniku da u roku od osam dana, a u mjeničnim 

i čekovnim sporovima u roku od tri dana od dana dostave rješenja, 
namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima i  



160 RaËunovodstvo i financije

S
T

U
D

E
N

I  
 2

01
1.

POSLOVNE FINANCIJE FINANCIJE PODUZEĆA

sredstva, u kojoj banci, računu ili u oročenju. Drugim riječima 
ovrhovoditelj ne mora više navoditi ovršenikovu banku i broj 
računa u banci kako bi se ovrha mogla provesti. Dovoljno je u 
prijedlogu za ovrhu navesti da se ovrha određuje općenito na 
imovini ovršenika. Rješenjem o ovrsi odredit će se, sukladno 
čl. 118. Ovršnog zakona6, da FINA izda nalog banci ovrše-
nika da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa 
svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim 
identifikacijskim brojem na račun koji je određen u rješenju o 
ovrsi.

3.2. Postupak predlaganja provedbe ovrhe 
javnom ovršitelju

U drugoj fazi postupka prisilne naplate putem ovrhe ovr-
hovoditelj će dati pisani ili usmeni nalog javnom ovršitelju da 
provede ovrhu na temelju dostavljene ovršne isprave (ovršna 
javnobilježnička odluka, ovršna sudska odluka, ovršna odluka 
arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom po-
stupku, ovršna nagodba i druge isprave koje su određene kao 
ovršna isprava). 

Slika 5: Postupak predlaganja provedbe ovrhe javnom ovršitelju

Posebno je važno primijetiti kako je i ovdje podnošenje pri-
jedloga, kao i kod javnog bilježnika, uređeno nešto drugačije 
nego do sada. 

Postupak provedbe ovrhe pokreće se Prijedlogom za 
provedbu ovrhe pred javnim ovršiteljem čije je sjedište u 
jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno žu-
paniji, prema općemjesnoj nadležnosti za ovršenika.

Dakle, od 01. siječnja 2012. sve prijedloge i prema javnim 
bilježnicima i prema javnim ovršiteljima potrebno je podnositi 
prema ovršenikovom sjedištu. 

Javni ovršitelj će izdati ovršni nalog kao temeljnu javno-
ovršiteljsku odluku i osnovu za provođenje ovrhe na cjelokup-
noj imovini ovršenika, odnosno na više predmeta ovrhe. Radi 
namirenja istog potraživanja, javni ovršitelj može, na prijedlog 
ovrhovoditelja ili po službenoj dužnosti, a nakon neuspjele 
realizacije prvodonesenog ovršnog naloga, donijeti novi ovrš-
ni nalog i nastaviti ovrhu na predmetima ovrhe koji nisu bili 
naznačeni u prethodnom ovršnom nalogu.

4. POSTUPAK PROVEDbE OVRhE

Ovrhovoditelji mogu naplatiti svoja potraživanja u postup-
ku ovrhe općenito na cjelokupnoj imovini ovršenika, što mogu 
biti novčana sredstva, pokretnine i nekretnine. 

Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u ze-
mljišnoj knjizi, utvrđivanjem vrijednosti nekretnine, te njenom 
prodajom kako bi se namirila ovrhovoditeljeva potraživanja.

Ovrha na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, 
procjenom, oduzimanjem, otpremanjem, povjeravanjem na 

6  Ovršni zakon (Nar. nov., br 139/10.).

čuvanje, prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobi-
venog prodajom7.

Vjerovnici sada po novom Ovršnom zakonu, mogu lakše 
nego do sada naplatiti svoja potraživanja na svim  računima 
dužnika i u svim bankama. To  podrazumijeva ne samo žiro 
račune pravnih osoba, tekuće račune fizičkih osoba, već i sve 
štedne  uloge, kunske i devizne uloge,  oročena sredstva i sl. 
U slučaju da se ne mogu naplatiti potraživanja ovrhovoditelja,  
računi ovršenika se blokiraju, tako da su dužnici  u znatno 
nepovoljnijem položaju nego do sada.

Međutim, ovrha na pokretninama i nekretninama je prilično 
složen i dugotrajan proces za koji će biti potrebno jedno duže 
vremensko razdoblje primjene zakona, a kako bi ovi postupci 
doista donijeli prave i željene učinke.

4.1. Postupak provedbe ovrhe na novčanim 
sredstvima

Za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima  nadležna je 
FINA, a na temelju osnova za plaćanje.

Osnova za plaćanje može biti rješenje o ovrsi, zadužnica, 
rješenje o osiguranju, nalog Ministarstva financija za napla-
tu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u 
postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane 
kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaka druga 
odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice 
prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Nadležno tijelo, odnosno ovrhovoditelj dostavlja osnovu za 
plaćanje FINA-i, u izvorniku ili otpravku preko javnog bilježnika 
li opunomoćenika, neposrednom dostavom, preporučenom 
pošiljkom, odnosno na drugi način uređen posebnim propi-
som. Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička 
isprava u skladu sa zakonom kojim se uređuje uporaba elek-
troničke isprave.

Na temelju osnove za plaćanje, što je najčešće Rješenje o 
ovrsi izdano od strane javnog bilježnika, FINA će izdati nalog 
svim bankama ovršenika da novčani iznos za koji je ovrha 
određena prenesu sa svih ovršenikovih računa koji se vode 
pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun koji 
je određen u rješenju o ovrsi  ili ovršnom nalogu. 

Slika 6. Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika

7  Članak 178. stavak 1. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 139/10.).
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 zahtjev kojim se traži određivanje ovrhe radi naplate određene tražbine 
na imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe, bez navođenja 
sredstva i predmeta ovrhe. 

Prema tome, novi Zakon donosi obvezu navođenja OIBa stranaka u 

postupku, pa je prije svega potrebno pribaviti OIBe svojih dužnika. Ono što je 

značajno lakše za ovrhovoditelja je da više ne mora navoditi sredstva i predmet 

ovrhe, a niti znati gdje ovršenik ima raspoloživa novčana sredstva, u kojoj banci, 

računu ili u oročenju. Drugim riječima ovrhovoditelj ne mora više navoditi 

ovršenikovu banku i broj računa u banci kako bi se ovrha mogla provesti. Dovoljno 

je u prijedlogu za ovrhu navesti da se ovrha određuje općenito na imovini 

ovršenika. Rješenjem o ovrsi odrediti će se, sukladno čl. 118. Ovršnog zakona6, da 

FINA izda nalog banci ovršenika da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese 

sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim 

brojem na račun koji je određen u rješenju o ovrsi. 

3.2. Postupak predlaganja provedbe ovrhe javnom ovršitelju 

U drugoj fazi postupka prisilne naplate putem ovrhe ovrhovoditelj će dati 

pismeni ili usmeni nalog javnom ovršitelju da provede ovrhu na temelju dostavljene 

ovršne isprave (ovršna javnobilježnička odluka, ovršna sudska odluka, ovršna 

odluka arbitražnog suda, ovršna odluka donesena u upravnom postupku, ovršna 

nagodba i druge isprave koje su određene kao ovršna isprava).  

OVRHOVODITELJ 
(vjerovnik)

Prijedlog za provedbu ovrhe 
na temelju ovršne  isprave

JAVNI OVRŠITELJ

 
Slika 5: Postupak predlaganja provedbe ovrhe javnom ovršitelju 

 
Posebno je važno primijetiti kako je i ovdje podnošenje prijedloga, kao i kod 

javnog bilježnika, uređeno nešto drugačije nego dosada.  

Postupak provedbe ovrhe pokreće se     pred javnim ovršiteljem
čije je sjedište u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno županiji, prema
općemjesnoj nadležnosti za ovršenika.

 

                                                 
6 Ovršni zakon (Narodne novine  br. 139/10) 
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4.1. Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 

Za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima  nadležna je FINA, a na temelju 

osnova za plaćanje. 

Osnova za plaćanje može biti rješenje o ovrsi, zadužnica, rješenje o osiguranju, nalog 
Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u 
postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom 
postupku i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća 
prijedlog za provedbu ovrhe. 

 

Nadležno tijelo, odnosno ovrhovoditelj dostavlja osnovu za plaćanje FINI, u 

izvorniku ili otpravku preko javnog bilježnika li opunomoćenika, neposrednom 

dostavom, preporučenom pošiljkom, odnosno na drugi način uređen posebnim 

propisom. Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava u skladu 

sa zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave

Na temelju osnove za plaćanje, što je najčešće    izdano od 

strane javnog bilježnika, FINA će izdati nalog svim bankama ovršenika da novčani 

iznos za koji je ovrha određena prenesu sa svih ovršenikovih računa koji se vode 

pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun koji je određen u rješenju 

o ovrsi  ili ovršnom nalogu.  

OVRHOVODITELJ

Osnova za plaćanje

ISPLATA FINA

BANKA


               Slika 6. Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika 
 
Ukoliko na ovršenikovim računima nema raspoloživih novčanih sredstava  

FINA je dužna izvijestiti podnositelja prijedloga, odnosno ovrhovoditelja. Prema 

tome ovrhovoditelj može nastaviti s postupkom te donijeti odluku o podnošenju 

na temelju ovršne isprave javnom ovršitelju

4.2. Postupak provedbe ovrhe na cjelokupnoj imovini 



161RaËunovodstvo i financije

S
T

U
D

E
N

I  2011.
POSLOVNE FINANCIJEFINANCIJE PODUZEĆA

Ukoliko na ovršenikovim računima nema raspoloživih 
novčanih sredstava  FINA je dužna izvijestiti podnositelja 
prijedloga, odnosno ovrhovoditelja. Prema tome ovrhovoditelj 
može nastaviti s postupkom te donijeti odluku o podnošenju 
Prijedloga za provedbu ovrhe na temelju ovršne isprave jav-
nom ovršitelju.

4.2. Postupak provedbe ovrhe na cjelokupnoj 
imovini

U slučaju da se ovrha ne može naplatiti na novčanim sred-
stvima ovršenika, ovrhovoditelj je slobodan staviti Prijedlog za 
provedbu ovrhe javnom ovršitelju. 

Prema novom Ovršnom zakonu uvodi se, dakle, novi 
institut javnog ovršitelja. Uloga javnih ovršitelja još nije u pot-
punosti jasna, ali je svakako pozitivno da se formirala nova 
instanca koja će preuzeti ulogu sudskih ovršitelja. Pri tome 
nije najjasnije hoće li javni ovršitelji provoditi samo postupak 
provedbe ovrhe ili će osim provedbe raditi i na određivanju 
ovrhe. U svakom slučaju, sukladno Ovršnom zakonu, javni 
ovršitelj će obavljati sljedeće radnje8:
- provodi ovrhu na temelju ovršnih isprava,
- obavlja dostavu svih sudskih pismena, ovršnih isprava i 

drugih isprava  koje su vezane uz ostvarivanje pojedinih 
prava i obveza (prava iz radnog  odnosa i dr.),

- obavlja na zahtjev stranke ili javnog bilježnika dostavu 
javnobilježničkih  isprava i odluka,

- uručuje ovršne naloge, zapisnike, zaključke i druge isprave 
u vezi s  provedbom ovrhe,

- obavlja identifikaciju stranaka i sudionika ovrhe,
- za potrebe provođenja ovrhe prikuplja podatke o imovini 

ovršenika,
- na zahtjev ovrhovoditelja, odnosno ovršenika posreduje 

među njima u svrhu postizanja sporazumnog rješenja,
- obavlja i druge radnje propisane Ovršnim ili drugim poseb-

nim zakonom.
Ovrhovoditelj će uz Prijedlog  za provedbu ovrhe, u naj-

većem broju slučajeva,  priložiti  Rješenje o ovrsi. Temeljem 
toga javni ovršitelj će izdati Ovršni nalog. Za namirenje traž-
bine putem ovršnog naloga mogu se mijenjati predmeti ovrhe 
(novčana sredstva, pokretnine, nekretnine), kontaktirati razne 
institucije,  pregledavati razne baze podataka o imovini ovrše-
nika, pa i nalagati poslodavcima namirenje ovrhe.

Ovršnim nalogom nalaže se osobi koja ovršeniku ispla-
ćuje stalno novčano primanje da isplatu izvrši na račun 
javnog ovršitelja, po pravomoćnosti.

Postupak ovrhe na pokretninama i nekretninama teško je 
realizirati u kraćem razdoblju, pa se preporučuje ovrhovodite-
ljima provesti vrijednosno usklađivanje potraživanja koja su u 
postupku naplate putem ovrhe i koja su starija od 120 dana, 
radi smanjenja osnovice poreza na dobit.

5. ZAKLJUČAK

Sve veća neizvjesnost naplate potraživanja navodi vjerov-
nike da poduzimaju sve raspoložive radnje i aktivnosti koje bi 
dovele do namirenja tražbina. Tako je sve veći broj ovrha na 
novčanim sredstvima, ali i na ostaloj imovini dužnika doveo do 

8  Članak 51. Zakona o javnim ovršiteljima (Nar. nov., br. 139/10.).

zagušenja banaka i sudova koji su morali, uslijed povećanog 
obujma poslova oko ovrha, zapostavljati druge poslove. Stoga 
se donošenjem novog Ovršnog zakona nastoji razriješiti nedje-
lotvoran sustav ovrha i ostvariti pojednostavljivanje ovršnog 
postupka kao i skraćivanje njegovog trajanja. Najznačajnije 
promjene u dosadašnjem ovršnom postupku namirenja traž-
bina na novčanim sredstvima odnose se na uvođenja FINA-e 
kao glavnog posrednika između ovršitelja i banaka, te naplata 
ovrhe na svim računima ovršenika bez njegove suglasnosti. 
Uz ukidanje značajnijeg dijela ovrha u sudskoj nadležnosti, 
uvodi se novi institut javnih ovršitelja s namjerom dodijeljivanja 
ovršnih postupaka nad pokretninama i nekretninama. Tijekom 
listopada održavaju se ispitni rokovi za stjecanje naziva ovla-
štenog ovršitelja, da bi od  01. siječnja 2012. počeli s radom. 
Njihova nadležnost, ovlasti, radnje i postupci definirani su s 
više zakonskih propisa, između ostalih najvažnijim Ovršnim 
zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima. 

S obzirom na složenost i dugotrajnost ovršnog postupka 
na nekretninama i pokretninama, svakako je poželjno uskladiti 
vrijednosti potraživanja koja se nastoje naplatiti putem ovrhe 
na taj način, a kako bi se iskoristilo pravo smanjivanja porezne 
osnovice za utvrđivanje poreza na dobit.
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