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Izmjene i dopune Ovršnog zakona za 
provedbu postupka prisilne naplate

Novi Ovršni zakon objavljen u Nar. nov., br. 139/10. uzbunio je brojne sudionike 
dužničko-vjerovničkih odnosa. Nakon niza izmjena čini se kako je upravo 
ovaj zakon, zajedno sa Zakonom o javnim ovršiteljima  i Zakonom o provedbi 

ovrhe na novčanim sredstvima te s nizom pripadajućih pravilnika, napokon osigurao 
vjerovnike od rizika neplaćanja. I kako se već pokazalo u stvarnosti, malobrojni 
neplatiše su ostali nedotaknuti ovim mjerama, pitajući se uglavnom dokle. 

U članku se obrađuju osnovne procedure ovršnih postupaka s primjerima 
obrazaca, kao i najnovije izmjene i dopune Ovršnog zakona objavljene u studenome 
ove godine.

Mr. ALENKA POLJIČAK Stručni članak  UDK 336.64

1. OVRšNI POStUPCI

Temeljem novog ovršnog zakona1 sada se razlikuju dva 
postupka i to:
1. postupak predlaganja ovrhe i 
2. postupak provedbe ovrhe.

U postupku predlaganja ovrhe ovrhovoditelj predaje Pri-
jedlog za ovrhu javnom bilježniku zajedno s vjerodostojnom 
ispravom što može biti:
•	 račun, 
•	 obračun kamata, 
•	 mjenica, 
•	 ček s protestom, 
•	 javna isprava,
•	 izvadak iz poslovnih knjiga (IoS i sl.), 
•	 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.

Postupak ovrhe, bilo da je riječ o podnošenju Prijedloga 
za ovrhu pred javnim bilježnikom, ili o podnošenju Prijed-
loga za provedbu ovrhe pred javnim ovršiteljem, pokreće 
se pred javnim bilježnikom ili javnim ovršiteljem u sjedištu 
ovršenika.

1  ovršni zakon (Nar. nov., br. 139/11.).

To će u praksi značiti da vjerovnik - ovrhovoditelj iz Splita 
npr. mora predati prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne 
isprave javnom bilježniku u Zagrebu ako je dužnik - ovršenik iz 
Zagreba. Ili npr. vjerovnik iz Zagreba mora podnijeti prijedlog 
za ovrhu javnom bilježniku iz Trogira, ako je dužnikovo sjedište 
u Trogiru. ovo znači da će na neki način položaj ovrhovoditelja 
biti teži i povezan s nizom praktičnih problema (pronalaženje 
javnog bilježnika, dostava dokumentacije, plaćanje pristojbi, 
pribave klauzule pravomoćnosti i ovršnosti, povrat dokumen-
tacije itd). To će zasigurno povećati troškove ovršnog postup-
ka, a koje će na kraju platiti dužnik.

obvezni elementi prijedloga za ovrhu ili za provedbu 
ovrhe su: 
- naznaka ovrhovoditelja (naziv/ime i prezime, sjedište/

prebivalište, oIB);
- naznaka ovršenika (naziv/ime i prezime, sjedište/prebiva-

lište, oIB);
- naznaka isprave (vjerodostojne ili ovršne) na temelju koje 

se zahtijeva ovrha;
- zahtjev za podmirenjem tražbine u određenom roku i
- zahtjev za određivanjem ovrhe na imovini ovršenika.

Dakle, prema još uvijek važećem „starom“ zakonu, ovršni 
postupak se može pokrenuti samo ako je ovrhovoditelj naveo 
točan naziv, odnosno prezime i ime ovršenika, kao i njegov 
osobni identifikacijski broj. ovi podaci moraju biti isti na 
ovršnom prijedlogu i na priloženoj dokumentaciji što je vjero-
dostojna isprava u slučaju kada se pokreće ovršni postupak 
pred javnim bilježnikom, odnosno ovršna isprava u slučaju 
kada se ovršni postupak pokreće pred javnim ovršiteljem. 
U slučaju da postoji i najmanja razlika između podataka na 
priloženim dokumentima, ali i u slučaju kada postoji najmanja 
razlika između podataka kojima raspolaže ovrhovoditelj/vje-
rovnik i onih kod nadležnih institucija (banke, zemljišne knjige, 
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evidencije MUP-a….), ovršni postupak se neće moći realizi-
rati.

Npr. ukoliko se dužnik u evidenciji vjerovnika vodi pod 
nazivom Ivan Luetić, a u banci postoji samo jedan klijent pod 
nazivom Ive Luetić, makar imali isti oIB, to se neće moći rea-
lizirati kao ovrha.

Stoga je nužno, prije svakog sklapanja posla, zatražiti od 
poslovnog partnera, pravne ili fizičke osobe - obrtnika, dakle 
budućeg dužnika, BoN 1 ili BoN 2 ili neki drugi vjerodostojan 
dokument na kojem bi se našli podaci o nazivu i oIB-u. U 
slučaju da se radi o fizičkoj osobi bilo bi poželjno tražiti pre-
sliku osobne iskaznice i oIB. Međutim, prema Zakonu o oIB-
u, ne smije bilo tko tražiti dužnikov oIB. Naime, Zakonom o 
osobnom identifikacijskom broju2 propisano je da su korisnici 
osobnog identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske 
brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim eviden-
cijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka su: 
državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samo-
uprave pravne osobe koje se dijelom financiraju, 
izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili 
kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača 
Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te pravne osobe kojima 
su povjerene javne ovlasti.

Prema tome, korisnici osobnog identifikacij-
skog broja dužni su koristiti osobne identifikacij-
ske brojeve u svakodnevnom radu i prema tome 
su dužni nadopuniti svoje evidencije podatkom 
o oIB-u u svrhu čega isti mogu zatražiti kod 
svojih potrošača, stranaka, kupaca itd. U slučaju 
da tim putem ne mogu prikupiti oIB-e, Porezna 
uprava je omogućila svim korisnicima oIB-a da 
ga mogu pronaći na njihovim mrežnim stranica-
ma, uz uvjet da poznaju jedinstveni matični broj 
građana ili broj osobne iskaznice stranke.

Problemi ovrhovoditelja s pronalaženjem 
oIB-a potpuno prestaju, prema novom Zakonu, 
koji stupa u potpunosti na snagu 01. siječnja 
2012. godine, jer će, sukladno članku 35. stavak 
5. toga zakona ovršno tijelo (javni bilježnik, javni 
ovršitelj ili ovršni sud) po službenoj dužnosti 
pribaviti osobni identifikacijski broj ovršenika, 
ako taj podatak nije sadržan u prijedlogu kojim 
se pokreće postupak. Makar to ne znači da će 
se takav manjkavi prijedlog rješavati jednakom 
brzinom kao i oni koji su podneseni cjelovito s  
oIB-om.

Postupak ovrhe kod javnog bilježnika je 
uobičajeno vrlo formalne procedure, a obuhva-
ća donošenje Rješenja o ovrsi radi provođenja 
ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika.

Postupak ovrhe kod javnog ovršitelja, prema 
pretpostavkama, a sukladno zakonskim pravilima 
i propisima, očigledno će se odvijati puno slože-
nije nego kod javnog bilježnika, a prvenstveno 
stoga što je javnom ovršitelju pripala ovlast da 

2  Nar. nov., br. 60/08.

namiri tražbinu ovrhovoditelja na bilo kojem predmetu ovrhe, 
bilo novčanim sredstvima, bilo pokretninama, nekretninama 
ili nekoj drugoj imovini dužnika koje tijekom postupka prisilne 
naplate najprije mora utvrditi, zatim prodati, naplatiti i zatim 
namiriti tražbinu ovrhovoditelja. S obzirom na neizbježnu pro-
ceduru, sigurno je da se ovrhe putem javnog ovršitelja neće 
moći realizirati u kratkom vremenu.

2. ObRASCI OVRšNIh POStUPAKA

Sukladno osnovnoj klasifikaciji postupaka na postupak 
predlaganja ovrhe i na postupak provedbe ovrhe, razlikuju se 
obrasci kojima se započinje pojedini postupak. 

To će u slučaju postupka predlaganja ovrhe ovrhovoditelj 
podnijeti javnom bilježniku Prijedlog za ovrhu na temelju vje-
rodostojne isprave.

Kako bi izgledao predložak Prijedloga za ovrhu na temelju 
vjerodostojne isprave može se vidjeti u nastavku.

Slika 1. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
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JAVNI BILJEŽNIK___________________________________ 
 
OVRHOVODITELJ:      Tvrtka___________________________  
                                      OIB_________________ 
                                       Sa sjedištem u _________________________ 
                                       Zastupano po direktoru __________________ 
 
OVRŠENIK:         Tvrtka ___________________________ 
                                       OIB_________________ 
                                       Sa sjedištem u _________________________ 
 
 

P R I J E D L O G   Z A   O V R H U 
na temelju vjerodostojne isprave  

na imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe, bez navođenja sredstva i predmeta ovrhe 
 
4x  
Prilozi 2x 
 
1. Na temelju izvoda iz poslovnih knjiga (dostavljen u privitku) ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju iznos od 

__________kn.  Ovrhovoditelj je platio trošak donošenja rješenja o ovrsi na račun javnog bilježnika u iznos od 
______________kn uvećan za PDV u iznosu od _____________kn. 

 
Dokaz: Izvod iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja 
                Dokaz o uplati troškova ovrhe 

 
2. Tražbina je dospjela dana ___________, a kako nije plaćena, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju izvoda 

iz poslovnih knjiga kao vjerodostojne isprave donese 
 
 

R J E Š E N J E   O  O V R S I  
na imovini ovršenika 

koja može biti predmet ovrhe, bez navođenja sredstva i predmeta ovrhe 
 

I.        Na temelju izvoda iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja (naziv vjerodostojne isprave i drugi podaci), nalaže se 
ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri novčanu tražbinu u iznosu 
______________kn , sa zakonskom zateznom kamatom od 14% godišnje računajući od dana dospjeća 
___________godine, a u slučaju promjene eskontne stope po stopi određenoj člankom 29. Zakona o obveznim odnosima 
(NN 35/05, 41/08), što znači po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta 
uvećana za 5 postotnih poena, sve do isplate; 

 zajedno s odmjerenim troškovima u iznos od _____________kn s kamatom po stopi od 14% godišnje računajući 
od dana donošenja rješenja o ovrsi , a u slučaju promjene eskontne stope po stopi određenoj člankom 29. Zakona o 
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08), što znači po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg 
dana polugodišta uvećana za 5 postotnih poena, sve do isplate. 

 
II.  Radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine ovrhovoditelja određuje se 

 
o v r h a  

 
 na imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe, bez navođenja sredstava i predmeta ovrhe, a isplatom na 
račun ovrhovoditelja (broj računa i banka).  
 

III. Na temelju ovog rješenja i nakon njegove pravomoćnosti ovrhovoditelj može neposredno tražiti 
provođenje daljnjeg postupka ovrhe odnosno od nadležnog  ovršnog tijela tražiti nastavak ovrhe na onim predmetima na 
kojima se ovrha može provesti. 

Ovrhovoditelj: 
M.P.                   (naznaka ovrhovoditelja i potpis)          

 
Troškovi:  
Trošak donošenja rješenja o ovrsi:___________kn 
PDV 23%                                             ___________kn 
Ukupno:                                ___________kn  

                                  Slika 1. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave 
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Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave pod-
nosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati:
-  naznaku ovrhovoditelja i ovršenika, 
-  osobni identifikacijski broj,
-  naznaku vjerodostojne isprave na temelju koje se traži 

ovrha,
-  zahtjev da se naloži ovršeniku da u roku osam dana, a u 

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

-  zahtjev kojim se traži određivanje ovrhe radi naplate 
određene tražbine na imovini ovršenika koja može 
biti predmet ovrhe, bez navođenja sredstva i predmeta 
ovrhe.

Navođenje dužne tražbine zahtijeva da ovrhovoditelj osim 
zahtjeva za naplatu glavnice, navede i zahtjev za naplatom 
ostalih troškova, kao što su kamate, zatezne kamate, troškove 
ovršnog postupka, kamate na troškove ovršnog postupka i 
tome slično. 

Uz navod zahtjeva za naplatom kamata važno je navesti i 
od kada teče obračun kamata te uz koju kamatnu stopu (kao 
što je u navedenom predlošku i vidljivo - u točki 2. prijedloga, 
te u točki I. predloženog Rješenja o ovrsi).

U predlošku Prijedloga za ovrhu vidljivo je da se preporu-
čuje odrediti ovrhu na imovini ovršenika, za razliku od prije 

korištenih različitih varijanti: ovrhe na novčanim sredstvima 
ili ovrhe na općenito imovini. određivanje ovrhe na imovini 
ovršenika je sukladno s novim zakonom, a podrazumijeva da 
će se na taj način ista pravomoćna odluka javnog bilježnika 
moći koristiti i kao Rješenje na ovrsi i kao ovršna isprava za 
nastavak ovrhe podneskom prijedloga javnom ovršitelju. To 
će skratiti vrijeme podnošenja prijedloga ovrhovoditelja, a 
javnom ovršitelju ostaviti otvoren prostor za djelovanje i nami-
renje tražbine ovrhovoditelja na cjelokupnoj imovini ovršenika 
koja može biti predmet ovrhe, a što će se pokazati tijekom 
ovršnog postupka. 

Vjerodostojna isprava koja se prilaže Prijedlogu za ovrhu 
mora imati sve propisane elemente, kao što su:
- naznaku vjerovnika,
-  naznaku dužnika,
-  predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obve-

ze.
Usuglašenost podataka na vjerodostojnoj ispravi (račun, 

izvod otvorenih stavaka, obračun kamata, zadužnica, i dr.) s 
podacima na Prijedlogu za ovrhu su od ključne važnosti. Bilo 
kakvo odstupanje rezultirat će odbijanjem ovršnog prijedloga.

Za razliku od Prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne 
isprave koji se mora pisano dostaviti javnom bilježniku, pod-
nošenje Prijedloga za provedbu ovrhe javnom ovršitelju ne 
mora se realizirati pisanim putem. Pa ipak, unutar zakonskih 
propisa za provođenje ovrhe posredovanjem javnog ovršitelja 
predviđen je obrazac kao u nastavku.

Usuglašenost podataka na vjerodostojnoj ispravi (račun, izvod otvorenih stavaka,  

obračun kamata, zadužnica i dr.) sa podacima na Prijedlogu za ovrhu su od ključne važnosti. 

Bilo kakvo odstupanje rezultirati će odbijanjem ovršnog prijedloga. 

Za razliku od Prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave koji se mora 

pismeno dostaviti javnom bilježniku, podnošenje Prijedloga za provedbu ovrhe javnom 

ovršitelju ne mora se realizirati pisanim putem. Pa ipak, unutar zakonskih propisa za 

provođenje ovrhe posredovanjem javnog ovršitelja predviđen je obrazac kao u nastavku. 

  
  

JAVNI OVRŠITELJ
(ime i prezime javnog ovršitelja)
(sjedište ureda)                        .

Javni ovršitelj:

 (potpis i pečat)

Trošak: _______________________
                    (osnova i visina)

Ovrhovoditelj:

(potpis i pečat)
_______________________

Predano: ______________________________________________________________________________
        (ovršna isprava / punomoć/ određeni novčani iznos / i dr. )

_____________________________
  (mjesto i nadnevak)

Tražbina:     _________________________________________________________
                                (novčana / nenovčana / opis )

Napomene i prijedlozi ovrhovoditelja: ____________________________________
                                                                               (za ovršenika / treće osobe / predmet i sredstvo ovrhe )

Ovršenik:       _______________________________      ______________________
                            (ime i prezime / naziv / tvrtka, adresa /sjedište)      (osobni identifikacijski broj/OIB)        

Ovršna isprava: ______________________________________________________   
                                   (naziv / broj / izdavatelj / nadnevak izdavanja, pravomoćnost / izvršnost )     

PRIJEDLOG ZA PROVEDBU OVRHE
(članak 35. stavak 1. Ovršnog zakona)

Ovrhovoditelj:_______________________________      _____________________
                             (ime i prezime / naziv / tvrtka, adresa  / sjedište)   (osobni identifikacijski broj/OIB)

 
Slika 2. Prijedlog za provedbu ovrhe 

 
Sadržaj  zakonski propisan te sadrži: 

 naznaku ovrhovoditelja i ovršenika,  

 osobni  identifikacijski broj, 

 naznaku ovršne isprave na temelju koje se traži ovrha, 

 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  

Slika 2. Prijedlog za provedbu ovrhe



157RaËunovodstvo i financije

P
R

O
S

IN
A

C
  2011.

POSLOVNE FINANCIJEFINANCIJE PODUZEĆA

Sadržaj Prijedloga za provedbu ovrhe je zakonski propi-
san te sadrži:
-  naznaku ovrhovoditelja i ovršenika, 
-  osobni identifikacijski broj,
-  naznaku ovršne isprave na temelju koje se traži ovrha,
-  zahtjev da se naloži ovršeniku da u roku osam dana, a u 

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

-  zahtjev kojim se traži određivanje ovrhe radi naplate 
određene tražbine na imovini ovršenika koja može 
biti predmet ovrhe, bez navođenja sredstva i predmeta 
ovrhe.

I u ovom slučaju moraju se podudarati podaci navedeni u 
prijedlogu kao što su naziv, odnosno imena i prezimena ovr-
hovoditelja i ovršenika, s podacima koji su sastavni dio ovršne 
isprave, npr. pravomoćne i izvršne odluke javnog bilježnika. 

3. IZMJENE I DOPUNE OVRšNOg ZAKONA

Zadnje izmjene i dopune novog ovršnog zakona objavlje-
ne su u studenome ove godine3. Čini se da još uvijek nemamo 
konačno stanje propisa, a kako se predviđa vrlo je vjerojatno 
da će se i tijekom iduće godine nastaviti s izmjenama i dopu-
nama, posebno stoga što početkom 2012. godine po prvi put 
počinju s radom javni ovršitelji. 

Posljednje objavljene izmjene predviđaju proširenje pri-
manja koja se izuzimaju od ovrhe, pa se uz već definirana 
primanja:
  1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade 

štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, od-
nosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za iz-
gubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

  2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja 
prema propisima o invalidskom osiguranju,

  3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
  4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
  5. primanja po osnovi dječjega doplatka,
  6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i stu-

dentima,
  7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi 

zakonskog uzdržavanja te za tražbine naknade štete 
prouzročene kaznenim djelom osuđenika,

  8. primanja po osnovi odličja i priznanja, 
 dodaju i primanja4:
  9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako poseb-

nim propisom nije drugačije određeno i 
10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisi-

ma.

Prethodno je bio određen rok od godine dana čekanja 
da ovrhovoditelj bude namiren od strane banke ovršenika, a 
nakon čega bi FINA (Agencija) nadalje postupala kao da je 

3  Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona (Nar. nov., br. 
125/11.).

4  Članak 91. ovršnog zakona.

stupilo na snagu pravomoćno rješenje o obustavi ovrhe5. ova 
se odredba najnovijim izmjenama briše, što može značiti da 
FINA ne može samostalno postupati u ovršnom postupku, već 
će postupati po nalogu nadležnog ovršnog tijela.

Posebno se razmatra položaj dužnika/ovršenika u postup-
ku prisilne naplate. Naime, mnogi dužnici imaju primanja koja 
se moraju izuzeti iz ovrhe.

Kako bi ostvarili svoja prava vezana uz izuzeće novčanih 
sredstava od ovrhe moraju ispuniti obrazac “obavijest iz član-
ka 122. stavka 1. ovršnog zakona” (koji je dostupan u FINA-
inim poslovnim jedinicama i na FINA-inoj internetskoj stranici 
www.fina.hr.) te ga dostaviti u poslovnicu FINA-e koja obavlja 
poslove prisilne naplate. 

U posebnim odredbama najnovijih izmjena zakona, i to 
odredbama o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koja 
su izuzeta od ovrhe, u članku 122. dodatno se jača obveza 
Agencije da obavijesti uplatitelje svih primanja ovršenika koja 
se zakonski moraju izuzeti iz ovrhe. Također se naglašava 
obveza uplatitelja raznih izuzetih primanja ovršenika da takve 
vrste primanja uplaćuju na poseban račun ovršenika, a koji 
je otvoren upravo iz razloga da se takva zaštićena sredstva 
izuzmu od ovrhe. 

Konačno tekst članka 122. stavak 2. i 3. ovršnog zakona 
glasi:

“Po primitku obavijesti iz stavka 1.6 ovoga članka Agen-
cija je bez odgode dužna uplatiteljima iz obavijesti dostaviti 
podatke iz te obavijesti i podatak o vrsti tražbine za koju je 
ovrha određena, radi uskrate uplata iz stavka 1. ovoga članka. 
Uplatitelji su dužni odmah uskratiti uplatu primanja i naknada 
iz članka 91.7 ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 92. 
ovog Zakona.”

“Ako se primanja i naknade iz članka 91.8 ili iznosi koji su 
izuzeti od ovrhe iz članka 92. ovog Zakona uplaćuju ovršeniku 
putem banke, banka je dužna po nalogu Agencije ovršeniku 
otvoriti poseban račun. o otvaranju posebnog računa banka 
je bez odgode dužna obavijestiti Agenciju, a Agencija uplati-
telje iz stavka 2. ovog članka koji su dužni izvršiti uplatu na 
poseban račun. Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, 
vođenje i zatvaranje posebnog računa.”

Dakle, uplatitelji bilo koje vrste primanja koja se izuzimaju 
iz ovrhe moraju uplaćivati takve vrste primanja na poseban 
račun ovršenika, a nakon obavijesti Agencije. Važnost svih 
obveza koje proizlaze iz ovog članka dodatno je pojačana 
uvođenjem novčanih kazni od 10.000,00 do 50.000,00 kn 
za sve pravne i fizičke osobe koje postupe suprotno tim 
odredbama, a također i novčanim kaznama od 2.000,00 do 
10.000,00 kn za odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Navedene izmjene i dopune, osim izmjene članka 122. 
stavak 2. i 3., stupile su na snagu osmog dana od dana objav-
ljivanja u Službenom listu Narodnih novina, što je 07. studeni 
2011. Dakle, od 15. studenoga banke su dužne po nalogu 

5  Članak 120. ovršnog zakona.
6  ovršenik je dužan obavijestiti Agenciju da ima primanja i naknade 

koje se izuzimaju iz ovrhe i tko je uplatitelj.
7  Primanja koja se izuzimaju iz ovrhe.
8  Primanja koja se izuzimaju iz ovrhe.
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Agencije otvoriti ovršenicima poseban račun i o tome izvijestiti 
Agenciju. Agencija je nadalje obvezna izvijestiti sve uplatitelje 
primanja ovršenika koja se izuzimaju od ovrhe, da je otvoren 
poseban račun i da su sukladno tome obvezni buduće uplate 
izvršavati na taj račun. Uplatitelji su dužni sva primanja koja se 
smatraju izuzetima iz ovrhe uplaćivati na jedinstveni izdvojeni 
račun ovršenika. A ovršenici su obvezni obavijestiti Agenciju 
da imaju primanja koja se izuzimaju od ovrhe. Nepoštivanje 
ovih pravila može se prekršajno kazniti novčanom kaznom.

4. ZAKLJUČAK

Zaštita vjerovnika, zajednički je nazivnik nizu zakonskih 
promjena koje za cilj imaju smanjiti financijsku nedisciplinu i 
povećati financijsku odgovornost u svakodnevnici pravnih i 
fizičkih osoba. Vrlo neugodna i nepoželjna situacija koja čeka 
dužnike u slučaju da neuredno ili uopće ne izvršavaju svoje 
obveze dovest će zasigurno do manjeg poslovnog rizika za 
vjerovnike. 

Zaštiti ovršenika također je posvećena određena pažnja, 
ali ponajprije za one koji imaju zaštićena primanja. oni se, 
zapravo, nalaze u najnezavidnijem položaju jer su mnogima 
blokirani računi, a u slučaju nepodmirivanja zatečenih dugo-
va, situacija se neće poboljšavati, već će, nastupom javnih 
ovršitelja od početka godine, biti dodatno otežana. Time će 
troškovi ovršnog postupka biti još skuplji nego do sada. 

U najneizvjesnijoj situaciji trenutno se nalaze javni ovršitelji 
koji će imati znatne ovlasti, ali i značajan obim posla za razr-
ješavanje do sada nenaplaćenih potraživanja u prvom stupnju 
ovršnog postupka, pred javnim bilježnikom. Njihova je uloga 
dosta složena, jer će u namirenju ovrhovoditeljevih tražbina 
imati široke mogućnosti naplate na raznim predmetima imo-
vine. 
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