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Zagreb, 26.1ipnja 2014. 

ZASTUPNlCAMA I ZASTUPNICIMA 
HRVATSKOGASABORA 

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNIClMA 
RADNIH TIJELA 

Na temelju \:Ianaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upucujem Konacni prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Orvsnog zakona, koji 
je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. lipnja 
2014. godine, 

Za svoje predstavnike, koji ce u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, VIada je odredila Orsata Miljenica, ministra pravcsuda, 
Sandru Artukovic Kunst, zamjenicu ministra pravosuda i Renaru Duku, pornocnicu ministra 
pravosuda, 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbro.j:

Zagreb,

022-03/13-01/280
50301-09/09-14-6

24.liprja2014.

PREDSJEDMKU IIRVATSKOGA SABORA

Konadni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovrinog zakona

Na temelju dlanka 85. Ustava Republike Flrvatske (Narodne novine, br. 85/2010
- prodi36eni tekst i 5/2014 - Odluka Ustawog suda Republike Hrvatske) i dlanka 172. u vezi
sa dlankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada
Republike Flrvatske podnosi Konadni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ow.inog
zakona.

Za svoje predstavnike, koji 6e u njezino ime sudjelovati u radu Hwatskoga
sabora i rljegovih radnih tijel4 Vlada je odredila Orsata Miljeni64 ministra pravosuda, Sandru
Artukovi6 Kun3t, zamjenicu ministra pravosuda i Renatu Duku, pomoinicu ministra pravosuda.
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Zagreb, lipanj 2014.



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA  

 
 
 

Članak 1. 
 

U Ovršnom zakonu (Narodne novine, br. 112/2012 i 25/2013) u članku 2. točki 14. iza riječi: 
"odredbama" dodaju se riječi: "ovoga Zakona i". 

 
Članak 2. 

 
U članku 5. stavak 5. mijenja se i glasi: 
 
"(5) Smatrat će se da se ovrha ne može provesti ako na računima ovršenika nema novčanih 
sredstava potrebnih za naplatu tražbine ovrhovoditelja određene pravomoćnim rješenjem o ovrsi 
na novčanoj tražbini po računu. Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne 
povuče ovršni prijedlog ili nisu ispunjeni drugi zakonom predviđeni razlozi za obustavu ovrhe, 
pravomoćno rješenje o ovrsi na novčanoj tražbini po računu ostaje upisano u Očevidniku 
redoslijeda osnova za plaćanje.". 
 

Članak 3. 
 

U članku 7. stavak 6. briše se. 
 
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6. 
 

Članak 4. 
 

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
"(1) Pravnoj osobi koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i odgovornoj fizičkoj osobi u toj 
pravnoj osobi dostava se obavlja na adresu sjedišta upisanoga u upisnik.".  
 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase: 
 
"(4) Fizičkoj osobi koja ne obavlja određenu upisanu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja 
određenu upisanu djelatnost ako se dostava ne obavlja u vezi s tom djelatnošću dostava se 
obavlja na adresi prebivališta u Republici Hrvatskoj prema podacima o prebivalištu koji će sud, 
odnosno javni bilježnik pribaviti iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova. 
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako prema podacima iz evidencija Ministarstva 
unutarnjih poslova proizlazi da je fizička osoba prijavila boravište u kojem drugom mjestu u 
Republici Hrvatskoj ili da je prijavila koje drugo mjesto ili način na koji joj se dostava može 
obaviti, dostava se toj osobi obavlja na adresi njezina upisana boravišta, odnosno na drugom 
prijavljenom mjestu ili na drugi prijavljeni način.  
(6) Ako dostava ne uspije na adresi iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka, dostava će se pokušati još 
jednom obaviti u roku koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 60 dana. Ako se ni ta ponovljena 
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dostava ne uspije obaviti, dostava će se obaviti isticanjem pismena koje je trebalo dostaviti na 
internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom 
osmoga dana od dana isticanja pismena na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova.". 
 
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi: 
 
"(7) U postupku osiguranja tražbina, nakon neuspjele dostave putem davatelja poštanskih usluga, 
na zahtjev predlagatelja osiguranja dostavu protivniku osiguranja može obaviti javni bilježnik 
koji odlučuje u postupku, odnosno drugi javni bilježnik ako dostavu treba obaviti izvan 
službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku. Troškove javnobilježničke 
dostave predlagatelj osiguranja izravno namiruje javnom bilježniku koji obavlja dostavu. Javni 
bilježnik kome nisu predujmljena sredstva za pokriće troškova dostave nije dužan obaviti 
dostavu.". 
 
Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi: 
 
"(8) Ako dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u 
postupku osiguranja tražbine, pismeno koje se dostavlja, javni bilježnik uz molbu prosljeđuje 
javnom bilježniku na čijem se službenom području nalazi adresa protivnika osiguranja. Javni 
bilježnici su jedan drugom dužni ukazivati pravnu pomoć dostave u postupku osiguranja tražbine. 
Ako zamoljeni javni bilježnik nije nadležan obaviti radnju za koju je zamoljen, ustupit će molbu 
nadležnom javnom bilježniku, odnosno drugom državnom tijelu i o tome obavijestiti javnog 
bilježnika od koga je primio molbu, a ako mu nadležni javni bilježnik, odnosno državno tijelo 
nije poznato, vratit će molbu. Ako u jednom mjestu postoji više javnih bilježnika, molba za 
davanje pravne pomoći dostave može se podnijeti bilo kojem od tih javnih bilježnika.". 
 
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 9. 
 
U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 10. riječ: "ovrhe" zamjenjuje se riječju: "postupka". 
 
Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 11. 
 

Članak 5. 
 

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
"(1) Ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom stupnju vodi i odluke donosi sudac 
pojedinac, ako ovim zakonom nije određeno da postupak vodi i odluke donosi javni bilježnik. U 
ovršnom postupku i postupku osiguranja u drugom stupnju odluke donosi sudac pojedinac višeg 
suda, ako ovim zakonom nije određeno da odluke donosi vijeće prvostupanjskog suda sastavljeno 
od trojice sudaca.".  
 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) Zakonom se može propisati da, za područje županijskog suda u kojemu je ustanovljeno više 
općinskih sudova, u drugom stupnju odluke donosi vijeće jednog ili više općinskih sudova.". 
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "sud donosi" zamjenjuju se riječima: 
"donose se". 
 
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ: "se" zamjenjuje se riječju: "sud", a iza riječi: 
"ovršitelju" dodaju se riječi: "ili Agenciji". 
 

Članak 6. 
 
U članku 11. stavku 5. dodaje se druga rečenica koja glasi: 
 
"Ako je protiv zaključka podnesen pravni lijek, sud će odluku o nedopuštenosti pravnog lijeka 
donijeti zajedno s odlukom kojom se utvrđuje, odnosno završava postupak ovrhe, odnosno 
osiguranja.". 

 
Članak 7. 

 
U članku 12. stavku 1. riječi: "dopuštena je samo revizija iz članka 382. stavka 2. Zakona o 
parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 
2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11. i 148/11. – pročišćeni tekst)" zamjenjuju se riječima: 
"revizija se može izjaviti samo ako odluka donesena u drugom stupnju ovisi o rješenju nekog 
materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene 
prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, u skladu s pravilima parničnog postupka.". 

 
Članak 8. 

 
U članku 14. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi: 
 
"(9) Ako ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu za 
osiguranje zahtijeva određivanje ovrhe za predvidive troškove, dužan je u ovršnom prijedlogu ili 
prijedlogu za osiguranje posebno navesti za koje nastale troškove zahtjeva naknadu i njihov 
ukupni obračun, te za koje predvidive troškove zahtjeva određivanje ovrhe i njihov ukupni 
obračun.". 
 

Članak 9. 
 

U članku 15. stavku 2. iza riječi: "stranke" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "ako 
ovim zakonom nije drukčije određeno.". 
 

Članak 10. 
 

Naslov iznad članka 17. i članak 17. brišu se. 
 

Članak 11. 
 

Članak 18. mijenja se i glasi: 
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"(1) Na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja, 
u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva 
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je dati podatke o tome je li neka fizička osoba 
osiguranik u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, po kojoj osnovi (radni odnos, 
samostalna profesionalna djelatnost, obrt ili samostalna djelatnost poljoprivrede) i kod koga, 
odnosno prima li mirovinu, naknadu zbog tjelesnog oštećenja ili koju drugu stalnu naknadu o 
kojoj vodi evidenciju, 
- Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je dati podatke o tome je li neka osoba u evidenciji o 
registriranim i označenim vozilima upisana kao vlasnik vozila te o vrsti, marki, tipu, modelu, 
godini proizvodnje, registarskom broju vozila i postojanju tereta na tom vozilu, 
- Središnje klirinško depozitarno društvo ili druge za to ovlaštene osobe kod kojih su na računima 
ubilježene vrijednosnice, odnosno nematerijalizirani vrijednosni papiri, dionice, obveznice, 
trezorski zapisi, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, certifikati o depozitu i drugi vrijednosni 
papiri izdani u seriji dužno je dati podatke o tome je li neka osoba u upisniku koje vodi ima 
ubilježene vrijednosnice na računima, 
- lučka kapetanija dužna je dati podatke o tome je li neka osoba u upisniku i očevidniku koje vodi 
upisana kao vlasnik broda, jahte, plutajućeg objekta, nepomičnog odobalnog objekta, brodice ili 
tih objekata u gradnji, 
- tijelo nadležno za katastarsku evidenciju dužno je dati ispis posjedovnih listova koje vodi za 
fizičku ili pravnu osobu, 
- poslodavac ili isplatitelj stalnoga novčanog primanja dužan je dati podatak o tome na koji način 
osobi protiv koje podnositelj zahtjeva namjerava pokrenuti postupak isplaćuje plaću, odnosno 
drugo stalno novčano primanje, 
- drugo tijelo ili osoba koja vodi odgovarajući upisnik ili očevidnik o pravima koja čine imovinu, 
dužno je dati podatke o tome je li neka osoba u upisniku ili očevidniku koji vodi upisana kao 
imatelj određenog prava. 
(2) Na zahtjev suda osoba za koju ovrhovoditelj tvrdi da je ovršenikov dužnik ili da se neki 
dijelovi njegove imovine nalaze kod nje dužna je u roku od osam dana izjasniti se o tome ima 
li ovršenik i kakvu tražbinu protiv nje, odnosno nalaze li se i koji dijelovi njegove imovine kod 
nje. 
(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je u roku od osam dana, na zahtjev suda ili 
javnog bilježnika, uz podatak o imenu, prezimenu i datumu rođenja ili broju osobne iskaznice za 
ovršenika fizičku osobu, odnosno podatak o nazivu, matičnom broju ili matičnom broju subjekta 
za ovršenika pravnu osobu, dati podatak o osobnom identifikacijskom broju ovršenika, kao i 
podatke iz članka 217. ovoga Zakona. 
(4) Tijela i osobe iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne postupiti po zahtjevu osobe koja traži 
podatke dok im prethodno ne budu podmireni troškovi za poduzimanje radnje. 
(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je u zahtjevu za davanje podataka 
navesti tražbinu radi čijeg će ostvarenja ili osiguranja pokrenuti ovršni postupak, odnosno 
postupak osiguranja te priložiti ispravu na kojoj se ona temelji. 
(6) Osobe i tijela iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavijestiti dužnika o tome da su 
traženi podaci. 
(7) Ovrhovoditelj ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog povrede dužnosti iz stavaka 1. 
do 3. i 6. ovoga članka.". 
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Članak 12. 
 
Naslov iznad članka 19. i članak 19. mijenjaju se i glase: 

 
"Ovrha stranih odluka i stranih javnih isprava   

Članak 19. 
 

Ovrha na temelju odluke stranoga suda, stranog upravnog ili drugog tijela i ovrha na temelju 
javnih isprava stranog upravnog ili drugog tijela može se odrediti i provesti u Republici 
Hrvatskoj u postupku pred sudom, ako takva odluka ili javna isprava ispunjava pretpostavke za 
priznanje ili ako je to propisano zakonom, međunarodnim sporazumom ili pravnim aktom 
Europske unije koji se u Republici Hrvatskoj izravno primjenjuje.". 
 

Članak 13. 
 

U članku 22. riječi: "Sud određuje ovrhu" zamjenjuju se riječima: "Ovrha se određuje". 
 

Članak 14. 
 

U članku 23. dodaje se nova točka 2. koja glasi: "ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o 
parničnom postupku". 
 
Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5. 
 
U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. iza riječi: "Hrvatskoj" dodaju se riječi: "te nagodba 
sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona koji uređuje postupak mirenja". 
 
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 
 

Članak 15. 
 

U članku 25. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
"(3) Sudska odluka kojom se oduzima imovinska korist ovršna je ako je postala pravomoćna i 
sadrži podatke po posebnim pravilima koja uređuju njezin sadržaj.".  
 
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6. 
 

Članak 16. 
 

U članku 30. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 
 
"(4) Ako plaćanje zatezne kamate nije određeno u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog 
iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, sud će, na prijedlog ovrhovoditelja, u rješenju o ovrsi 
odrediti naplatu tih kamata po propisanoj stopi od dana dospijeća do naplate. 
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(5) Ako je ovrhovoditelj zatražio naplatu zateznih kamata iz stavaka 3. i 4. ovoga članka u 
zahtjevu za izravnu naplatu novčane tražbine, Agencija će postupiti sukladno članku 209. ovoga 
Zakona.". 
 

Članak 17. 
 

U članku 31. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
"(3) Pored podataka iz stavka 2. ovoga članka račun fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu 
djelatnost mora sadržavati upozorenje dužniku da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane 
obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.". 
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 
Članak 18. 

 
U članku 32. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 
 
"(3) Ako tijekom ovršnog postupka dođe do promjene vjerovnika, novi vjerovnik nastavlja ovršni 
postupak kao ovrhovoditelj umjesto prvobitnog ovrhovoditelja, ako javnom ili ovjerovljenom 
privatnom ispravom dokaže da je nakon pokretanja ovršnog postupka tražbina na njega prenesena 
ili da je na njega na drugi način prešla. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način, prijenos 
tražbine dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku. Novi 
ovrhovoditelj mora primiti ovršni postupak u onom stanju u kojem se on nalazi u trenutku kad u 
njega stupa. Za promjenu ovrhovoditelja nije potreban pristanak ovršenika. 
(4) Odredba stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje i ako tijekom ovršnog 
postupka dođe do promjene dužnika.". 
 

Članak 19. 
 
U članku 36. stavku 5. iza riječi: "isprava" dodaju se riječi: "i odluka".  
 
U stavku 6. iza riječi: "ispravi" dodaju se riječi: "ili odluci". 

 
Članak 20. 

 
U članku 39. stavku 3. iza riječi: "ispravi" dodaje se zarez i riječi: "osim u ovrsi radi vraćanja 
zaposlenika na rad ili službu". 
 
U stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: 
 
"Sud ili javni bilježnik dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana primitka prijedloga za 
ovrhu, odnosno dopune podataka o ovršeniku, uputiti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi za dostavu podataka o osobnom identifikacijskom broju.". 
 
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 
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"(5) Ako Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijesti sud ili javnog bilježnika o 
nemogućnosti dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju ovršenika, sud ili javni 
bilježnik je dužan u roku od osam dana od dana primitka obavijesti uputiti poziv ovrhovoditelju 
da dopuni podatke o ovršeniku (podaci o rođenju, matični broj građana, posljednje poznato 
prebivalište i  adresa stanovanja za fizičku osobu, odnosno matični broj ili matični broj subjekta 
za pravnu osobu) u roku od osam dana od dana primitka poziva. 
(6) Ako ovrhovoditelj u roku iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi tražene podatke ili ako sud ili 
javni bilježnik na temelju dopunjenih podataka ne uspije pribaviti osobni identifikacijski broj 
ovršenika, sud će odbaciti prijedlog za ovrhu.". 
 

Članak 21. 
 

U članku 40. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 
"(4) Ako ovrhovoditelj izjavi da je tražbina u cijelosti ili djelomično namirena, smatrat će se da je 
prijedlog za ovrhu u cijelosti, odnosno za dio tražbine za koju je određeno izjavio da je namirena  
povučen.". 

 
Članak 22. 

 
U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
"(2) Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave sud će: 
1. naložiti 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,  
2. odrediti ovrhu radi prisilne naplate tražbine zajedno s odmjerenim i predvidivim troškovima, 
3. odmjeriti nastale troškove, 
4. posebno naznačiti predvidive troškove.". 
 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
"(3) Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati: 

- upozorenje ovršeniku da prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen i koje su 
pravne posljedice podnošenja neobrazloženog prigovora, 

- upozorenje ovršeniku da u slučaju namirenja tražbine u roku iz stavka 2. točke 1. ovoga 
članka nije dužan namiriti predvidive troškove postupka, 

- upozorenje ovršeniku da je, u slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ako 
mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. ovoga Zakona ili iznosi koji su izuzeti 
od ovrhe iz članka 173. ovoga Zakona, dužan o tome obavijestiti Agenciju.". 

 
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. 
 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: "nagodbi" dodaje se zarez i riječi: 
"javnobilježničkoj odluci". 
 
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.  
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Članak 23. 
 

U članku 42. stavku 3. riječ: "banci" zamjenjuje se riječju: "Agenciji", a riječi: "kod koje se vode 
ovršenikovi računi" brišu se. 
 

Članak 24. 
 
U članku 47. stavku 4. iza riječi: "otvorit će prostoriju" dodaju se riječi: "uz pomoć ovlaštene 
stručne osobe (bravara),". 
 
U stavku 5. iza riječi: "bilježnik" dodaju se riječi: "i druge osobe koje su sudjelovale u obavljanju 
tih radnji".  
 

Članak 25. 
 
Članak 48. mijenja se i glasi:  
 
"(1) Sudski ovršitelj je ovlašten udaljiti osobu koja ometa provedbu ovrhe. 
(2) Ako je u istom postupku osoba ometala provedbu ovrhe ili ako se prema okolnostima slučaja 
opravdano očekuje ometanje provedbe ovrhe, sudski ovršitelj je ovlašten zatražiti pomoć policije.  
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka policija je dužna postupati po nalogu sudskog ovršitelja, 
koji, po potrebi, može naložiti i upotrebu sile prema osobi koja ometa ovrhu. 
(4) Pri postupanju policije po nalogu sudskog ovršitelja na odgovarajući način primjenjuju se 
propisi koji uređuju poslove i ovlasti policije. 
(5) Troškovi pružene pomoći policije ulaze u troškove ovrhe. 
(6) Prema osobi koja ometa provedbu ovrhe sud može odrediti mjere propisane člankom 16. 
ovoga Zakona.". 

 
Članak 26. 

 
U članku 50. stavku 2. dodaje se druga rečenica koja glasi: 
 
"Ovršenik je dužan uz žalbu priložiti sve isprave na koje se poziva u žalbi.". 
 

Članak 27. 
 

U članku 51. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 
 
"(1) Ako ovršenik ne priloži uz žalbu sve isprave potrebne za ispitivanje njezine dopuštenosti, 
sud prvog stupnja će žalbu odbaciti, ne pozivajući ovršenika da je dopuni ili ispravi.". 
 
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 
 
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. brojka: "1." zamjenjuje se brojkom: "2.". 
 
Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi: 
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"(4) Sudac prvog stupnja uputit će predmet sudu nadležnom za odlučivanje u drugom stupnju ako 
ocijeni da nije osnovana žalba.". 
 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka: "1." zamjenjuje se brojkom: "2.", a brojka: 
"3." zamjenjuje se brojkom: "4.". 
 
Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8. 
 

Članak 28. 
 

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
"(3) Ovršenik je dužan u žalbi iz stavka 1. ovoga članka istaknuti sve razloge iz stavka 1. ovoga 
članka koje može istaknuti u vrijeme njezina podnošenja i dokaze kojima potkrepljuje svoje 
navode. Ovršenik je dužan uz žalbu priložiti isprave na koje se poziva u žalbi.". 
 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 
"(4) Ako ovršenik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka ili ako se žalba temelji na 
razlozima koje je ovršenik mogao istaknuti u prije podnesenoj žalbi, sud će odbaciti žalbu.". 
 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 
Članak 29. 

 
U članku 57. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 
 
"(4) Ako ovršenik u podnesenom prigovoru ne pobija rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne 
isprave nego samo predlaže odgodu ovrhe takav prigovor smatrat će se prijedlogom za odgodu 
ovrhe.". 
 

Članak 30. 
 

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
"(1) Ovršenik je dužan u prigovoru protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 
odrediti u kojem dijelu pobija to rješenje. Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju 
vjerodostojne isprave mora sadržavati razloge pobijanja. Neobrazloženi prigovor sud će odbaciti 
kao nepotpun, ne pozivajući ovršenika da ga dopuni ili ispravi ". 
 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) Ako u prigovoru protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršenik nije 
odredio u kojem dijelu pobija rješenje, opseg pobijanja sud će utvrditi na temelju sadržaja 
prigovora.". 
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  
 
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: "isprave" dodaju se riječi: "u kojem o 
prigovoru odlučuje vijeće prvostupanjskog suda". 
 
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: "3." zamjenjuje se brojkom: "4.". 
 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: "2. i 3." zamjenjuju se riječima: "3. i 4.". 
 
Dosadašnji stavak 6. briše se. 
 
 

Članak 31. 
 

U članku 59. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
 
"(2) Podnositelj prigovora je dužan u prigovoru iznijeti razloge pobijanja, te uz prigovor priložiti 
isprave kojima dokazuje postojanje svoga prava.  
(3) Ako podnositelj prigovora ne postupi u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, sud će 
prigovor odbaciti kao nepotpun, ne pozivajući podnositelja da ga dopuni ili ispravi.". 
 
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5. 

 
Članak 32. 

 
U članku 65. stavku 1. točki 8. točka se zamjenjuje zarezom. 
 
Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase: 
 
"9. ako je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu sukladno propisu kojim se uređuje 
sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i velikim 
nesrećama, a ovršenik je na dan donošenja odluke o proglašenju katastrofe imao prebivalište ili 
sjedište i obavljao djelatnost na području za koje je proglašena katastrofa, 
10. ako se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog 
ostvarenja vodi ovršni postupak.". 

 
Članak 33. 

 
U članku 69. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) Ako je ovrha odgođena na temelju suglasnosti stranaka, vrijeme za koje je odgođena ne 
računa se kao vrijeme duljine trajanja postupka u postupku za zaštitu prava na suđenje u 
razumnom roku.". 
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Članak 34. 
 

U članku 70. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: 
 
"(5) Ako je ovrha odgođena zbog razloga iz članka 65. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, odgoda 
traje do donošenja odluke tijela, koje je ovlastila Vlada Republike Hrvatske, o okončanju 
provedbe mjera radi saniranja posljedica katastrofe. Za vrijeme trajanja odgode ovrhe iz ovoga 
stavka ne teku kamate.  
(6) Ako je ovrha odgođena zbog razloga iz članka 65. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, odgoda 
traje do pravomoćnog dovršetka kaznenog postupka.". 

 
Članak 35. 

 
Iza članka 80. dodaju se naslov i članak 80.a koji glase: 
 

"Rokovi i odlučivanje o pravnom lijeku 
Članak 80.a 

 
(1) Ovrhu na nekretnini sud će odrediti u roku od 15 dana od dana podnošenja osnovanog 
prijedloga za ovrhu ili prijedloga iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona. Sve daljnje ovršne radnje u 
provedbi ovrhe na nekretnini sud i Agencija će poduzeti u roku od 30 dana od dana kada je ovrha 
određena, odnosno od kada je poduzeta posljednja ovršna radnja provedbe ovrhe koja joj je 
prethodila, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(2) O žalbi protiv rješenja donesenih u postupku ovrhe na nekretninama odlučuje vijeće 
prvostupanjskog suda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(3) O žalbi protiv rješenja o određivanju ovrhe, dosudi i namirenju u postupku ovrhe na 
nekretninama odlučuje drugostupanjski sud.". 

 
Članak 36. 

 
U članku 82. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
"(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka sud će po službenoj dužnosti naložiti u zemljišnoj knjizi 
upis prava vlasništva ovršenika.". 
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 

Članak 37. 
 
Iza članka 84. dodaju se naslov i članak 84.a koji glase: 
 

"Ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe na nekretnini 

Članak 84.a 
 

(1) Ovršenik može u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi na nekretnini u kojoj 
stanuje i koja je nužna za zadovoljenje njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je po 
zakonu dužan uzdržavati predložiti sudu odgodu ovrhe. Ovršenik je uz prijedlog dužan priložiti 
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dokaz o postojanju svog imovinskog, odnosno materijalnog prava čijom će raspoložbom u 
cijelosti namiriti tražbinu ovrhovoditelja. 
(2) Sud će prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dostaviti bez odgode ovrhovoditelju, koji se o 
njemu može očitovati u roku od osam dana od dana dostave.  
(3) Nakon primitka očitovanja ovrhovoditelja ili nakon proteka roka za očitovanje, sud će donijeti 
rješenje o prijedlogu.  
(4) Sud će prihvatiti prijedlog ovršenika, ako stekne uvjerenje: 
1. da nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za zadovoljenje 
njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati,  
2. da će se tražbina ovrhovoditelja u cijelosti namiriti iz sredstava dobivenih na temelju 
raspolaganja svojim imovinskim, odnosno materijalnim pravom.   
(5) Sud neće prihvatiti prijedlog ovršenika ako ocijeni da bi se zbog toga ovrha znatnije oduljila 
ili otežala, odnosno ako bi ovrhovoditelj zbog toga mogao trpjeti znatniju štetu.  
(6) Ako je ovršenik priložio kao dokaz postojanje svog prava na novčanoj tražbini, sud će 
prihvatiti prijedlog ovršenika ako stekne uvjerenje da će ovršenik namiriti tražbinu ovrhovoditelja 
u roku od jedne godine od donošenja rješenja o odgodi ovrhe.  
(7) Ako sud prihvati prijedlog ovršenika, zabilježba ovrhe u zemljišnoj knjizi ostaje do potpunog 
namirenja tražbine ovrhovoditelja. 
(8) Ako ovršenik u roku određenom rješenjem ne uplati u sudski polog sredstva za namirenje 
tražbine ovrhovoditelja u cijelosti, sud će nastaviti ovrhu na temelju rješenja o ovrsi na 
nekretnini.". 
 

Članak 38. 
 
U članku 86. stavku 3. riječi: "na ročištu za prodaju" zamjenjuju se riječima: "do donošenja 
rješenja o dosudi". 
 

Članak 39. 
 

U članku 91. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) Ne mogu biti predmet ovrhe nekretnine za koje je posebnim zakonom određeno da se na 
njima ne može provesti ovrha, i to u opsegu propisanim tim zakonom.". 
 
Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
"(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima iz članka 77. ovoga 
Zakona, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.". 

 
Članak 40. 

 
U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
"(1) Vrijednost nekretnine sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni na temelju obrazloženog 
nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja, izrađenog primjenom posebnog 
propisa iz područja prostornog uređenja o načinu procjene vrijednosti nekretnina, način 
prikupljanja podataka i njihovoj evaluaciji te o metodama procjene nekretnina, odmah na ročištu 
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nakon što je omogućio strankama, založnim vjerovnicima, sudionicima u postupku i osobama 
koje imaju pravo prvokupa da se o procjeni izjasne.". 
 

Članak 41. 
 

U članku 94. stavku 2. riječi: "u roku od osam dana od dana dostave zaključka o prodaji" 
zamjenjuju se riječima: "na ročištu na kojem je sud zaključkom utvrdio vrijednost nekretnine.". 
 

Članak 42. 
 

U članku 95. stavku 1. riječi: "te vrijeme i mjesto prodaje ako se prodaja obavlja dražbom" brišu 
se. 
 
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. brišu se. 
 

Članak 43. 
 
Iza članka 95. dodaju se naslov i članak 95.a koji glase: 
 

"Agencija 

Članak 95.a 
 

(1) Prodaju nekretnine provodi Agencija. Zahtjev za prodaju Agenciji dostavlja sud. Oblik i 
sadržaj zahtjeva za prodaju propisat će pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje 
nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za poslove pravosuđa.  
(2) Sud je dužan dostaviti Agenciji rješenje o ovrsi, izvadak iz zemljišne knjige i zaključak o 
prodaji. 
(3) Odredbe o radu sudskog ovršitelja primjenjivat će se na odgovarajući način i na rad Agencije. 
(4) Agencija ima pravo tražiti predujam za pokriće troškova koje će imati u vezi s prodajom 
nekretnine. Predujam je Agenciji dužan platiti ovrhovoditelj u roku od osam dana od dana 
dostave poziva na uplatu. Ako ovrhovoditelj u tom roku ne predujmi troškove, Agencija neće 
provesti prodaju nekretnine, nego će o tome obavijestiti sud. U tom slučaju sud će obustaviti 
ovrhu.". 
 

Članak 44. 
 

U članku 96. stavku 1. riječi: "odmah" zamjenjuju se riječima: "sudu u roku od tri dana". 
 

Članak 45. 
 

U članku 97. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
 
"(1) Prodaja nekretnine obavlja se elektroničkom javnom dražbom. Elektronička javna dražba 
počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. 
(2) Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi obavezno sadrži način i uvjete prodaje, 
datum i vrijeme početka i završetka elektroničke javne dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane 
za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu, kao i druge potrebne podatke. 
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(3) Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi i isprave iz članka 95.a stavka 2. ovoga 
zakona objavljuju se na internetskoj stanici Agencije.". 
 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
 
"(4) Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u 
sredstvima javnoga priopćavanja ako stranka predujmi Agenciji za to potrebna sredstva. 
(5) Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi na internetskoj stranici 
Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana.". 
 
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.  
 
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. brojka: "5." zamjenjuje se brojkom "7.". 
 

Članak 46. 
 

U članku 98. stavku 2. riječi: "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "tri mjeseca". 
 

Članak 47. 
 

U članku 99. stavku 1. iza riječi: "u" dodaje se riječ: "elektroničkoj". 
 
Stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
"(3) U prodaji elektroničkom javnom dražbom ne primjenjuje se odredba članka 15. stavka 2. 
ovoga Zakona.". 
 
Stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
"(4) Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga 
suda za prijenos novčanih sredstava.". 
 

Članak 48. 
 

Članak 100. mijenja se i glasi: 
 
"Elektronička dražba provest će se i ako u njoj sudjeluje samo jedan ponuditelj.". 
 

Članak 49. 
 

U članku 102. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
 
"(1) Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod četiri petine 
utvrđene vrijednosti nekretnine. 
(2) Na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod tri petine utvrđene 
vrijednosti nekretnine. 
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(3) Prikupljanje ponuda traje deset radnih dana. Ako se na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi ne 
prikupi nijedna valjana ponuda, druga elektronička javna dražba počinje objavom poziva na 
sudjelovanje prvog dana nakon završetka prve elektroničke javne dražbe.  
(4) Ako se ni na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi ne prikupi nijedna valjana ponuda, Agencija 
će obavijestiti o tome sud. U tom slučaju sud će obustaviti ovrhu.". 
 
U stavku 6. prva rečenica mijenja se i glasi: 
 
"Ovrhovoditelj može najkasnije u roku od tri dana po završetku druge elektroničke javne dražbe 
predložiti sudu da se, ako se nekretnina ne proda, u njegovu korist zasnuje založno pravo na 
nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije je naplate ovrha određena.". 
 

Članak 50. 
 

Naslov iznad članka 103. i članak 103. mijenjaju se i glase: 
 

"Završetak elektroničke javne dražbe i dosuda 

Članak 103. 
 

(1) Elektronička javna dražba završava u trenutku koji je unaprijed određen u pozivu na 
sudjelovanje. 
(2) Nakon završetka elektroničke javne dražbe, Agencija je dužna bez odgode obavijestiti sud o 
provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podacima, 
osim u slučaju iz članka 102. stavka 3. ovoga Zakona.  
(3) Nakon primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka sudac utvrđuje koji je kupac ponudio 
najveću cijenu i da su ispunjene pretpostavke da mu se dosudi nekretnina. 
(4) O dosudi nekretnine sud donosi pisano rješenje (rješenje o dosudi) koje se objavljuje na 
oglasnoj ploči suda i na internetskoj stranici Agencije. 
(5) Smatrat će se da je rješenje iz stavka 4. ovoga članka dostavljeno svim osobama kojima se 
dostavlja zaključak o prodaji te svim sudionicima u dražbi istekom trećega dana od dana njegova 
isticanja na oglasnoj ploči. Te osobe imaju pravo tražiti da im se u sudskoj pisarnici neposredno 
preda otpravak rješenja. 
(6) U rješenju o dosudi sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili 
nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu 
ne polože kupovninu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju sud će 
donijeti posebno rješenje o dosudi svakom sljedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se 
nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju 
najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio višu cijenu.". 

 
Članak 51. 

 
U članku 106. stavku 1. riječi: "položiti u sud ili kod javnog bilježnika" zamjenjuju se riječima: 
"uplatiti na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu". 
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U stavku 3. dodaje se druga rečenica koja glasi: 
 
"O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava.". 
 
Stavci 4. i 5. brišu se. 
 

Članak 52. 
 

U članku 107. stavku 5. riječi: "postavljenog najkasnije na ročištu za dražbu" zamjenjuju se 
riječima: "podnesenog sudu najkasnije do završetka elektroničke javne dražbe". 
 

Članak 53. 
 
U članku 127. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase: 
 
"(2) Ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za 
zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, 
ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac godinu dana od dana donošenja 
zaključka o predaji nekretnine.  
(3) Prijedlog za korištenje nekretnine kao najmoprimac, ovršenik može podnijeti u roku od osam 
dana od dana primitka rješenja o ovrsi. 
(4) Ako ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac, dužan je kupcu od dana 
donošenja zaključka o predaji nekretnine do predaje nekretnine plaćati najamninu. Ako se kupac  
i ovršenik ne mogu sporazumjeti o visini najamnine, visinu najamnine utvrdit će sud u istom 
ovršnom postupku prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se nekretnina nalazi. 
(5) Ako ovrhovoditelj osigura drugu nekretninu za korištenje koja je dovoljna za zadovoljenje 
osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, u trajanju od 
godinu dana od dana donošenja zaključka o predaji nekretnine, sud će odbiti prijedlog ovršenika 
iz stavka 3. ovoga članka.". 
 

Članak 54. 
 

U članku 128. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
"(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se ako ovršenik ima pravo korištenja 
nekretnine kao najmoprimac u skladu s odredbom članka 127. stavak 2. ovoga Zakona.". 
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: "3." zamjenjuje se brojkom: "4.". 
 
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka: "4." zamjenjuje se brojkom: "5.", a brojka: 
"3." brojkom: "4.". 
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Članak 55. 

 
Iza članka 132. dodaje se odjeljak 10. Postupak prodaje nekretnina u Agenciji i članci 132.a, 
132.b., 132.c, 132.d, 132.e, 132.f, 132.g, 132.h i 132.i i naslovi iznad njih koji glase: 
 

"10. Postupak prodaje nekretnina u Agenciji 

 
Nadležnost Agencije 

Članak 132.a 
 

Za prodaju nekretnine nadležni su regionalni centri Agencije čija se mjesna nadležnost utvrđuje 
prema nadležnosti suda koji provodi ovrhu. 
 

Javna priopćenja 

Članak 132.b 
 

(1) Pismena (pozivi, obavijesti, zahtjevi i si.) koje Agencija donosi u postupku prodaje i koje je 
potrebno javno objaviti, objavljuju se na internetskoj stranici Agencije.  
(2) Smatrat će se daje pismeno iz stavka 1. ovoga članka dostavljeno svim osobama na koje se 
odnosi istekom osmog dana od objave na internetskoj stranici Agencije.  
(3) Agencija je dužna u svim poslovnim jedinicama osigurati mogućnost uvida u javne objave iz 
stavka 1. ovoga članka.  
 

Računi Agencije 

Članak 132.c 
 

(1) Za prodaju nekretnine Agencija je dužna otvoriti posebne račune kod poslovne banke na koji 
će se isključivo polagati:  
1) novčana sredstva kupovnine uplaćena u provedbi ovrhe,  
2) novčana sredstva predujma uplaćena u provedbi ovrhe,  
3) novčana sredstva jamčevine uplaćena u provedbi ovrhe.  
(2) Agencija će podatke o računima iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojoj internetskoj 
stranici.  
(3) Agencija je dužna bez odgode izvršiti prijenos novčanih sredstava s računa iz stavka 1. ovoga 
članka na temelju zahtjeva suda. Ako nakon zaprimanja zahtjeva utvrdi nemogućnost provedbe 
istoga, Agencija je dužna bez odgode o tome dostaviti obavijest sudu od kojega je zaprimila 
zahtjev za prijenos novčanih sredstava.  
(4) Novčana sredstva na računima iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti predmet ovrhe.  
 

Troškovi prodaje 

Članak 132.d 
 

(1) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poziv na uplatu predujma za pokriće 
troškova koje će Agencija imati u vezi s prodajom nekretnine.  
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(2) Način utvrđenja iznosa predujma iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom o vrsti i 
visini naknada za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom ministar nadležan za poslove 
pravosuđa.  
(3) Sadržaj poziva i način uplate predujma iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom o 
načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar za 
nadležan za poslove pravosuđa.  
 

Jamčevina 

Članak 132.e 
 

(1) U elektroničkoj dražbi, kao ponuditelji, mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale 
jamčevinu. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun iz članka 132.c stavka 1. ovoga Zakona.  
(2) Zahtjev za uplatu jamčevine mora sadržavati: broj predmeta ovrhe, podatke o ponuditelju, 
podatke potrebne za kontakt, način plaćanja kao i druge potrebne podatke.  
(3) Nakon uplate jamčevine Agencija će ponuditelju dodijeliti i dostaviti identifikator pod kojim 
je ponuditelj ovlašten anonimno sudjelovati u elektroničkoj dražbi.  
(4) Novčana sredstava s osnova jamčevine Agencija će vratiti ponuditelju na temelju zahtjeva za 
prijenos novčanih sredstava koji će Agenciji dostaviti sud.  
(5) Iznos, način uplate i način povrata jamčevine te postupak dodjele identifikatora iz stavka 3. 
ovoga članka propisat će pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i 
pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za poslove pravosuđa.  
 

Objava poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja 

Članak 132.f 
 

(1) Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima 
javnog priopćavanja ako stranka uplati Agenciji predujam za pokriće troškova radi objave.  
(2) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poziv na uplatu predujma iz stavka 1. 
ovoga članka. Ako stranka ne plati predujam, Agencija neće postupiti po prijedlogu stranke.  
(3) Način uplate predujma iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj poziva iz stavka 2. ovoga članka 
propisat će pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom 
postupku ministar nadležan za poslove pravosuđa.  
 

Prikupljanje ponuda 

Članak 132.g 
 

(1) Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem.  
(2) Ponuditelj može ponudu za sudjelovanje u elektroničkoj dražbi dati i neposredno u poslovnoj 
jedinici Agencije.  
(3) Popis poslovnih jedinica iz stavka 2. ovoga članka bit će sastavni dio pravilnika o načinu i 
postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.  
(4) Ponuda mora sadržavati identifikator koji je ponuditelju dodijeljen prilikom uplate jamčevine 
i cijenu ponude.  
(5) Ponuda se smatra valjanom ako su ispunjeni uvjeti za davanje ponude prema odredbama 
ovoga Zakona i ako je cijena naznačena u ponudi ista ili veća od cijene po kojoj se nekretnina 
može prodati prema uvjetima prodaje koji su objavljeni u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj 
dražbi. Na elektroničkoj dražbi nije moguće dati više istovjetnih cijena ponude.  
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(6) Način prikupljanja i davanja ponuda propisat će pravilnikom o načinu i postupku provedbe 
prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za poslove pravosuđa.  
 

Uplata kupovnine 

Članak 132.h 
 

(1) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje pravomoćno rješenje o dosudi nekretnine 
kupcu. 
(2) Kupovnina se uplaćuje na poseban račun iz članka 132.c stavka 1. ovoga Zakona. 
(3) Postupak i način uplate kupovnine iz stavka 2. ovoga članka propisat će pravilnikom o načinu 
i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za 
poslove pravosuđa. 

 
Prijenos novčanih sredstava 

Članak 132.i 
 

(1) Agencija će prijenos novčanih sredstava iz članka 132.c stavka 1. ovoga Zakona bez odgode 
izvršiti na temelju pravomoćnog rješenja o namirenju koji Agenciji dostavlja sud. 
(2) O provedenom rješenju ili nemogućnosti provedbe rješenja iz stavka 1. ovoga članka 
Agencija će bez odgode dostaviti obavijest sudu. 
(3) Postupak i način provedbe rješenja iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom o načinu 
i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za 
poslove pravosuđa.". 
 

Članak 56.  
 

U članku 149. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
 
"(7) Na prijedlog ovrhovoditelja prodaja pokretnina provest će se elektroničkom javnom dražbom 
na koju će se na odgovarajući način primijeniti odredbe ovoga Zakona o elektroničkoj javnoj 
dražbi prodaje nekretnina.".  

 
Članak 57. 

 
U članku 169. stavku 1. riječi: "Hrvatska gospodarska komora" zamjenjuju se riječju: "Agencija". 
 
U stavku 2. riječi: "vrijednosti, drugim uvjetima prodaje i ročištu za dražbu" zamjenjuju se 
riječima: "vrijednosti nekretnine i drugim uvjetima prodaje". 

 
Članak 58. 

 
U članku 170. stavku 1. riječi: "Hrvatskoj gospodarskoj komori" zamjenjuju se riječju: 
"Agenciji", a riječi: "Hrvatsku gospodarsku komoru" riječju: "Agenciju". 
 
U stavku 2. riječ: "Hrvatska gospodarska komora" zamjenjuje se riječju: "Agencija".  
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Članak 59. 
 

U članku 172. točki 9. točka se zamjenjuje zarezom. 
 
Iza točke 9. dodaju se nove točke 10., 11., 12. i 13. koje glase: 
 
"10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke, 
11. naknada troškova za službeno putovanje, 
12. dar za djecu do 15. godine života, 
13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,". 
 
Dosadašnja točka 10. postaje točka 14. 

 
Članak 60. 

 
U članku 173. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
 
"(7) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kada se ovrha provodi na 
primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina, niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti 
obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od 
kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju 
karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to 
primanje jedino stalno novčano primanje.". 

 
Članak 61. 

 
U članku 197. riječi: "isplaćuje plaću" zamjenjuju se riječima: "ne isplaćuje plaću na račun kod 
banke". 

 
Članak 62. 

 
U članku 202. iza članka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 
 
"(8) Oblik i sadržaj isprave iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan 
za poslove pravosuđa.". 
 

Članak 63. 
 

U članku 204. stavku 1. riječi: "koji je određen u rješenju o ovrsi" zamjenjuju se riječju: 
"ovrhovoditelja". 
 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u rješenju o ovrsi na novčanoj tražbini po 
računu, na prijedlog ovrhovoditelja, naložit će se da se iznos troškova postupka za koji je 
određena ovrha prenese na račun odvjetnika koji u tom postupku zastupa ovrhovoditelja kao 
punomoćnik.". 
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 64. 
 

U članku 206. stavku 4. u prvoj i drugoj rečenici riječ: "trideset" zamjenjuje se riječju: "šezdeset". 
 

Članak 65. 
 

Članak 208. mijenja se i glasi: 
 
"(1) Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice upisane u Registar zadužnica i bjanko 
zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će 
postupiti kao u povodu pravomoćnog rješenja o ovrsi. 
(2) Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice koja nije upisana u Registar zadužnica i bjanko 
zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će 
postupiti kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu.". 

 
Članak 66. 

 
U naslovu iznad članka 209. iza riječi: "tijela," dodaju se riječi: "nagodbe postignute u postupku 
mirnog rješenja spora,". 

 
Članak 67. 

 
U članku 209. stavku 1. iza riječi: "tijela" dodaje se zarez i riječi: "ovršne nagodbe postignute u 
postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku", a iza 
riječi: "odnosno" dodaju se riječi: "isprave iz članka 202. ovoga Zakona i".  
 
U stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi: 
 
"Uz zahtjev ovrhovoditelj treba priložiti izvornik ili otpravak isprave iz stavka 1. ovoga članka.".  
 
U stavku 3. riječi: "ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela" zamjenjuju se 
riječima: "isprava iz stavka 1. ovoga članka". 
 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 
"(4) Ovrha na novčanoj tražbini po računu ovršenika na temelju obračuna poslodavca o neisplati 
dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine provest će se prije ovrhe radi naplate svih 
drugih tražbina po tom računu neovisno o vremenu njihova nastanka, osim ovrhe radi ostvarenja 
djetetove tražbine uzdržavanja.". 
 
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi: 
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"(5) Agencija će primjerak zahtjeva s podacima o ispravi iz stavka 1. ovoga članka na temelju 
kojih je zatražena izravna naplata, kao i zahtjeva za plaćanje zateznih kamata iz članka 14. ovoga 
Zakona dostaviti ovršeniku sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona.". 
 
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječ: "trideset" zamjenjuje se riječju: "šezdeset", a 
riječi: "takav" zamjenjuje se riječima: "pljenidba i", a riječi: "koji je određen u zahtjevu za 
izravnu naplatu", zamjenjuju se riječju: "ovrhovoditelja". 

 
Članak 68. 

 
U članku 210. stavku 1. riječi: "ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, 
odnosno obračuna poslodavca" zamjenjuju se riječima: "isprave iz članka 209. stavka 1. ovoga 
Zakona", a brojka: "4." zamjenjuje se brojkom: "5.". 
 
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 
"(5) O žalbama protiv rješenja o prijedlozima ovršenika iz stavka 1. ovoga članka odlučuje vijeće 
prvostupanjskog suda koje je dužno rješenje o žalbi donijeti i otpremiti u roku od osam dana.". 
 

Članak 69. 
 

U članku 211. riječi: "ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna 
poslodavca" zamjenjuju se riječima: "isprave iz članka 209. stavka 1. ovoga Zakona". 
 

Članak 70. 
 

U članku 216. stavci 6., 7. i 8. brišu se. 
 

Članak 71. 
 
U članku 256. stavku 2. riječi: "1. i 2." zamjenjuju se riječima: "1., 2. i 6.".  

 
Članak 72. 

 
U članku 268. riječ: "trideset" zamjenjuje se riječju: "šezdeset". 

 
Članak 73. 

 
U članku 281. stavku 4. iza riječi: "donijeti" dodaju se riječi: "i otpremiti", a iza riječi: 
"prijedloga" dodaje se zarez i riječi: "odnosno obavijesti Ministarstva financija, Porezne uprave o 
osobnom identifikacijskom broju". 
 
Stavci 6., 7., 8., 9. i 10. brišu se. 
 
Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 6. i 7. 
 
 



23 
 

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 8. riječi: "11. i 12." zamjenjuju se riječima: "6. i 
7.". 
 

Članak 74. 
 

U članku 282. stavku 2. riječi: "nepravodoban ili nedopušten" zamjenjuju se riječima: 
"nepravodoban, nedopušten ili neobrazložen". 
 
U stavku 3. riječi: "pravodoban i dopušten" zamjenjuju se riječima: "pravodoban, dopušten i 
obrazložen". 

 
Članak 75. 

 
U članku 287. stavku 1. iza riječi: "članka 281. stavka 2." dodaju se riječi: "i 13.", a riječi: 
"članka 282. stavaka 2. i 3." zamjenjuju se riječima: "članka 282. stavka 2.". 
 
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 
"(2) U slučaju iz članka 282. stavka 3. ovoga Zakona javni bilježnik će spis proslijediti sudu koji 
bi bio stvarno nadležan u parničnom postupku.". 
 
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "stavaka 1., 2. i 3." zamjenjuju se riječima: 
"stavka 6.". 
 

Članak 76. 
 

U članku 316. stavku 3. dodaje se treća rečenica koja glasi: 
 
"Prodaju nekretnine ili pokretnine koja je predmet osiguranja javni bilježnik može povjeriti 
Agenciji koja će prodaju provesti odgovarajućom primjenom pravila o prodaji nekretnina na 
elektroničkoj javnoj dražbi.". 
 

Članak 77. 
 

U članku 317. stavku 2. iza riječi: "dražbi" dodaje se zarez i riječi: "osim u slučaju prodaje 
elektroničkom javnom dražbom,". 

 
Članak 78. 

 
Naslov iznad članka 325. i članak 325. mijenjaju se i glase: 
 

"Prava protivnika osiguranja da zatraži unovčenje  

ili prijenos predmeta osiguranja na predlagatelja osiguranja 

Članak 325. 
 
(1) Nakon dospjelosti osigurane tražbine, protivnik osiguranja ovlašten je od predlagatelja 
osiguranja zatražiti unovčenje predmeta osiguranja ili mu predložiti da postane punopravni 
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vlasnik stvari, odnosno punopravni nositelj prava, za cijenu koja odgovara iznosu osigurane 
tražbine s kamatama i troškovima, te poreza.  
(2) Unovčenje predmeta osiguranja provodi se uz odgovarajuću primjenu pravila o unovčenju 
predmeta osiguranja od strane predlagatelja osiguranja (članak 322.). 
(3) Prijedlog da postane punopravni vlasnik stvari, odnosno punopravni nositelj prava, protivnik 
osiguranja uputiti će predlagatelju osiguranja preko javnoga bilježnika. Predlagatelj osiguranja 
može u roku od trideset dana od primitka prijedloga, preko istoga javnog bilježnika, obavijestiti 
protivnika osiguranja pristaje li na njegov prijedlog. 
(4) Ako predlagatelj osiguranja obavijesti protivnika osiguranja kako želi postati punopravni 
vlasnik stvari, odnosno punopravni nositelj prava, javni bilježnik iz stavka 3. ovoga članka o 
tome će mu izdati potvrdu u roku od petnaest dana. Nakon što je protivniku osiguranja dao 
suglasnost iz ovog stavka, protivnik osiguranja nije više ovlašten povući je. Ako se protivnik 
osiguranja ne očituje u danom roku, smatrat će se da je pristao na prijedlog protivnika osiguranja. 
(5) Osigurana tražbina se smatra izmirenom kad predlagatelj osiguranja postane punopravni 
vlasnik, odnosno nositelj prava. Na temelju potvrde iz stavka 4. ovoga članka, predlagatelj 
osiguranja ima sva ovlaštenja iz članka 322. stavaka 11. i 12. ovoga Zakona.  
(6) Ako postane punopravni vlasnik stvari, odnosno punopravni nositelj prava, predlagatelj 
osiguranja dužan je platiti porez i druga javna davanja u skladu sa zakonom (članak 324. stavak 
4.), dok je protivnik osiguranja dužan snositi sve troškove vezane uz prijenos predmeta 
osiguranja na predlagatelja osiguranja (stavak 4.)". 

 
Članak 79. 

 
U članku 362. stavku 1. iza riječi: "Zakona" stavlja se točka, a riječi: "te prema članku 20. točki 
6. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10 i 
130/11.)." brišu se.  

 
Članak 80. 

 
U članku 366. stavku 3. iza brojke: "2." dodaju se riječi: "i 8.". 

 
Članak 81. 

 
Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od trideset dana od dana stupanja na 
snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 43., članka 55. i članka 62. ovoga Zakona. 
 

Članak 82. 
 

(1) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi 
Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/2012 i 25/2013). 
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 4., članak 6., članak 37., članak 53. i članak 54. 
ovoga Zakona, te članak 32. i članak 34. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na vođenje 
kaznenog postupka po službenoj dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi 
ovršni postupak, primjenjivat će se na postupke koji su u tijeku ako na dan stupanja na snagu 
ovoga Zakona nisu započete radnje na koje se odnose. 
(3) Članak 17. ovoga Zakona neće se primjenjivati na račune izdane prije stupanja na snagu 
ovoga Zakona. 
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Članak 83. 

 
U cijelom tekstu Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/2012 i 25/2013) riječi: "motorno 
vozilo" zamjenjuje se riječju: "vozilo", a riječi: "europski ovršni nalog" zamjenjuju se riječima: 
"europski ovršni naslov" u odgovarajućem broju i padežu. 
 

Članak 84. 
 
Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. rujna 2014. godine, osim 
članaka 42. i 43., članka 45., članaka 47. do 52., članaka 55. i 56., članaka 76. i 77. ovoga Zakona 
koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine. 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI I PITANJA KOJA SE NJIME 
RJEŠAVAJU 

 
 Ovršnim zakonom (Narodne novine, br. 112/2012 i 25/2013) uređen je postupak prisilnog 
ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina. 
Ovršni zakon uređuje i materijalnopravne odnose koji se zasnivanju na temelju ovršnih postupaka. 
 
 U cilju rasterećenja sudova, pojednostavljenja, ubrzanja i povećanja učinkovitosti ovršnog 
postupka, 2012. godine stupio je na snagu Ovršni zakon koji je zajedno s izmjenama i dopunama 
Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 112/2012), stvorio 
zakonodavni okvir unaprjeđenja i daljnjeg razvoja izvansudske ovrhe. Proširenjem osnova za 
plaćanje te uspostavom jasnih postupovnih pravila izvansudska ovrha koju provodi Financijska 
agencija učinjena je iznimno učinkovitom.  
 
 Međutim, u dijelu odredbi o provedbi ovrhe na nekretninama, od donošenja prvog 
Ovršnog zakona koji je zamijenio Zakon o izvršnom postupku, nije bilo značajnih intervencija 
koje bi ubrzale i pojednostavile provedbu ovrhe pa se upravo intervencija u odredbe o provedbi 
ovrhe na nekretninama pokazala nužnom za daljnje jačanje učinkovitosti ovrhe. Isto tako, nužnim 
se ukazala i potreba za redefiniranjem i uklanjanjem određenih pravnih instituta koji usporavaju 
ovršni postupak, a uvođenje novih rješenja kao potreba za stvaranje uvjeta za ostvarenje još 
učinkovitijeg ovršnog postupka, uz očuvanje pravne sigurnosti i vladavinu prava. 
 

S obzirom na to da je u primjeni uočena zloupotreba instituta dostave u ovršnom 
postupku, pojavila se nužnost sprječavanja navođenja adrese ovršenika koju kontrolira 
ovrhovoditelj kroz zakonsko rješenje dostave za fizičke osobe na adresu koja je upisana u 
evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova. Pristup tim podacima bit će omogućen sucima i 
javnim bilježnicima elektroničkim putem. 

 
Radi ubrzanja postupka odlučivanja o pravnim lijekovima u slučajevima u kojima 

izostanak hitnog rješavanja može dovesti do negativnih posljedica, kao i radi ujednačavanja 
prakse sudova predlaže se, za pravne lijekove protiv određenih odluka, uvođenje vijeća trojice 
sudaca prvostupanjskog suda. U slučaju "manjih" sudova u kojima nedostaje dovoljan broj 
sudaca radi ustanovljavanja vijeća predlaže se mogućnost da, za područje jednog županijskog 
suda u kojemu je ustanovljeno više općinskih sudova, u drugom stupnju odluke donosi vijeće 
jednog ili više općinskih sudova. 

 
S obzirom na to da su se u praksi pojavila određena različita postupanja kod obračuna i 

odobravanja troškova ovršnog postupka koji često uključuju i "predvidive" troškove koji nisu 
stvarno nastali a koji često višestruko nadmašuju glavni dug predlaže se već u prijedlogu za 
ovrhu jasno razgraničiti zahtjev za naknadu nastalih troškova i zahtjev predvidivih troškova 
postupka. Na ovaj način ovršeniku će biti omogućeno da na nedvojben način bude upoznat s 
visinom troškova koje je dužan naknaditi ako namiri tražbinu u roku za dobrovoljno ispunjenje. 
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Također, proširenjem sadržaja rješenja o ovrsi ovršeniku se pružaju osnovne i jasne 
informacijama o posljedicama koje proizlaze iz rješenja o ovrsi.  

 
Iako je osnovnim odredbama Ovršnog zakona propisano da će se pri provedbi ovrhe paziti 

da ovrha bude što manje nepovoljna za ovršenika, u praksi se događalo da se ovršniku zbog 
manjeg iznosa duga provodi ovrha na nekretnini čija vrijednost višestruko prelazi iznos tražbine 
radi koje se vodi ovršni postupak. Zbog otklanjanja takvih "nepravednih" ovrha ovim 
prijedlogom uvodi se mogućnost da ovršenik pod određenim pretpostavkama zatraži od suda 
odgodu ovrhe kako bi unovčenjem nekog svog drugog imovinskog prava namirio 
ovrhovoditeljevu tražbinu.   

 
Značajna novina koja se predlaže ovim izmjenama i dopunama je uvođenje Financijske 

agencije u postupku provedbe ovrhe na nekretninama. Naime, provedba ovrhe na nekretninama 
često je dugotrajna, a zbog netransparentne prodaje ili neučinkovita ili nepravedna. Zbog 
neinformiranosti potencijalnih kupaca nekretnine se u ovršnom postupku s jedne strane, ne 
prodaju, ovrhe se zbog toga obustavljaju a tražbine ovrhovoditelja ostaju nenamirene. S druge 
strane, nekretnine se prodaju po znatno nižoj cijeni od njezine stvarne vrijednosti jer se prodaja 
obavlja u okviru uskog kruga sudionika. Upravo zbog toga u odredbama o ovrsi na nekretninama 
predlaže se propisivanje jasnih rokova za poduzimanje određenih ovršnih radnji, ali i uvođenje 
Financijske agencije u postupak vođenja elektroničke dražbe nekretnina, kao i pružanje detaljnih 
informacija o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Predlaže se da vrijednost 
nekretnine koja se prodaje u ovršnom postupku utvrđuje sud na temelju procjene neovisnog 
sudskog vještaka ili procjenitelja o tržišnoj vrijednosti nekretnine u postupku i na način propisan 
posebnim propisom. 

 
Također, uzimajući u obzir činjenicu vrijeme u kojem živimo, vrijeme kada teret krize 

snažno i kontinuirano pritišće gospodarstvo, te sve veći broj građana koji su, bilo zbog gubitka 
posla ili smanjenih prihoda, odnosno prethodnog relativno lako dostupnog i primamljivog 
zaduživanja, dovedeni u situaciju nemogućnosti plaćanja svojih obveza, a uvažavajući pri tom 
činjenicu da je ovršni postupak postupak prisilnog ostvarenja, prijedlogom zakona nastoji se, u 
postupku ovrhe na nekretninama, omogućiti ovršeniku dostatno vrijeme za rješavanja svojih 
osnovnih stambenih potreba i na taj način ojačati zaštita njegovog dostojanstva. Naime, u slučaju 
ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za 
zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, 
ovršeniku se daje pravo korištenja prodane nekretnine određeno razdoblje uz određene zakonom 
propisane pretpostavke.  

 
U cilju zaštite zadovoljavanja osnovnih životnih potreba proširuje se krug primanja koja 

su izuzeta od ovrhe i na kojima je ovrha ograničena.  
 
Osim navedenog, redefiniraju se i druge odredbe koje su usporavale i činile 

neučinkovitim ovršni postupak, te se uvode nova pravila kojima se nastoje otkloniti određene 
nedoumice i postići veća procesna disciplina i veća učinkovitost ovršnih postupaka. 

 
 
 
 



28 
 

II. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA  
 

Članak 1. 
 

Predloženom dopunom usklađuje se odredba Ovršnog zakona s novim ovlaštenjem Financijske 
agencije za prodaju nekretnina i pokretnina koje su predmet ovrhe u ovršnom postupku na 
elektroničkoj javnoj držabi. 
 
Članak 2. 
 
Predloženom izmjenom stavka 5. otklanjaju se nedoumice koje su se pojavile u primjeni odredbe 
članka 5. stavka 3. Ovršnog zakona, te se odredba usklađuje s napuštanjem instituta prokaznog 
popisa imovine i prokazne izjave.  

 
Članak 3.  

 
Predloženom izmjenom odredba članaka 7. Ovršnog zakona usklađuje se sa Zakonom o 
izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine kojom je napušten institut 
mirovanja postupka. 
 
Članak 4. 
 
Predloženom odredbom otklanja se mogućnost dostave na adresu navedenu u prijedlogu jer su se 
u praksi pojavili slučajevi u kojima ovrhovoditelji navode kao adresu ovršenika adresu koju 
kontroliraju i na taj način zloupotrebljavaju ovršni postupak. Budući da se predloženim 
izmjenama odredbe članka 8. Ovršnog zakona uvodi obveza dostave na adresu navedenu u 
evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, pristup tim podacima osigurat će se sucima i javnim 
bilježnicima elektroničkim putem. Predloženom izmjenom dosadašnjeg stavka 7. uređuju se 
troškovi dostave i u postupcima osiguranja. 
 
Članak 5. 

 
Predloženom izmjenom odredbe članka 10. stavaka 1. i 3. odredba se usklađuje s važećim 
uređenjem prema kojem rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave donosi javni bilježnik. 
Isto tako, radi ubrzanja ovršnog postupka, osobito u postupku odlučivanja o pravnim lijekovima 
te radi ujednačavanja prakse sudova predlaže se, za pravne lijekove protiv određenih odluka, 
uvođenje vijeća trojice sudaca prvostupanjskog suda koje bi donosilo odluke u drugom stupnju. 
U slučaju "manjih" sudova u kojima nedostaje dovoljan broj sudaca radi ustanovljavanja vijeća 
novim stavkom 2. propisuje se mogućnost da, za područje jednog županijskog suda u kojemu je 
ustanovljeno više općinskih sudova, odluke donosi vijeće jednog ili više općinskih sudova. 
Predložena izmjena stavka 4. u skladu je s izmjenama odredbi o prodaji nekretnina putem 
Financijske agencije. 
 
Članak 6. 

 
Predloženom odredbom rasterećuje se sud donošenja posebne odluke o izjavljenom pravnom 
lijeku protiv zaključka te se smanjuju troškovi dostave. 
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Članak 7. 

 
Predloženom izmjenom otklanja se potreba izmjene navedene odredbe sa svakom izmjenom 
Zakona o parničnom postupku, odnosno izbjeći će se "neažurnost" odredbe u smislu izmjena 
Zakona o parničnom postupku na kojeg se odredba poziva.  

 
Članak 8. 

 
Sukladno predloženoj odredbi prijedlog za ovrhu, odnosno za osiguranje mora sadržavati jasno 
razgraničenje zahtjeva za naknadu nastalih troškova i zahtjeva predvidivih troškova postupka, u 
skladu s predloženom izmjenom članka 41. Ovršnog zakona. Na ovaj način ovršeniku će biti 
omogućeno na nedvojben način upoznati se s visinom troškova koje je dužan naknaditi. 
 
Članak 9. 

 
Predložena dopuna potrebna je u slučaju prodaje ovrhe na nekretnini elektroničkom dražbom 
prema kojoj nitko ne bi bio oslobođen od davanja jamčevine.  
 
Članak 10. 
 
Predloženom izmjenom napušteni su instituti prokazanog popisa imovine i prokazane izjave jer 
njihova primjena nije ostvarila cilj radi kojeg su uvedeni, to jest nije omogućila ovrhovoditelju da 
posredovanjem suda u ovršnom postupku dođe do podataka koja subjektivna imovinska prava 
ovršenika čine njegovu imovinu i gdje se ona nalaze, što je trebalo doprinijeti učinkovitosti 
ovrhe, nego je usporila provedbu ovrhe, značajno opteretila rad u sudovima i povećala njihove 
troškove. 

 
Članak 11. 
 
Predloženom odredbom uvodi se mogućnost traženja podataka od drugih osoba i tijela koje vode 
određene upisnike ili očevidnike. Također, predloženim izmjenama u preostalom dijelu odredba 
se nomotehnički poboljšava. Nadalje, uvodi se obveza Ministarstva financija, Porezne uprave da 
u roku od osam dana na zahtjev suda ili javnog bilježnika, uz podatak o imenu, prezimenu i 
datumu rođenja ili broju osobne iskaznice za ovršenika fizičku osobu, odnosno podatak o nazivu, 
matičnom broju ili matičnom broju subjekta za ovršenika pravnu osobu, dati podatak o osobnom 
identifikacijskom broju ovršenika.   

 
Članak 12. 

 
Predloženom odredbom stvaraju se uvjeti za postupanje u postupku pred sudovima sukladno 
propisima i drugim aktima čija izravna primjena proizlazi iz članstva Republike Hrvatske u 
Europskoj uniji.  
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Članak 13. 
 
Predložena odredba usklađuje odredbu članka 22. s odredbama Ovršnog zakona kojima je 
propisano da osim sudova i javni bilježnici mogu odrediti ovrhu, isključivo na temelju 
vjerodostojne isprave. 
 
Članak 14. 

 
Predložena dopuna usklađuje odredbu članka 23. s određenjem nagodbe sklopljene u postupku 
mirenja prema članku 13. stavku 2. Zakona o mirenju (Narodne novine, broj 18/2011) te u 
postupku mirnog rješenja spora prema članku 186.a Zakona o parničnom postupku (Narodne 
novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 02/2007, 84/2008, 
123/2008, 57/2011, 148/2011 i 25/2013). 
 
Članak 15. 
 
U cilju otklanjanja zapreka koje su se pojavile u provedbi odluke suda kojom se oduzima 
imovinska korist predloženom odredbom određuje se koje pretpostavke trebaju biti ispunjene da 
bi takva odluka imala svojstvo ovršne odluke. 
 
Članak 16. 
 
Predloženom dopunom uređuje se pravo ovrhovoditelja na zateznu kamatu ako je ovrha kod suda 
zatražena na temelju obračuna poslodavca. Isto tako, propisuje se odgovarajuća primjena odredbe 
o zateznim kamatama na troškove postupka ako nisu sadržani u ovršnoj ispravi na temelju koje je 
dopuštena izravna naplata, kao i odredba o zateznim kamatama na iznos plaće, naknade plaće ili 
otpremnine. 
 
Članak 17. 
 
Predloženom dopunom predlaže se da sastavni dio računa koji se dostavlja fizičkoj osobi koja ne 
obavlja registriranu djelatnost bude upozorenje da u slučaju neispunjenja dospjele novčane 
obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Na taj način 
izbjeglo bi se uvođenje posebne opomene, koja za stranke predstavlja dodatni trošak.  

 
Članak 18. 
 
Predloženom dopunom omogućava se subjektivna preinaka u ovršnom postupku i nakon 
donošenja rješenja o ovrsi, što znači da osoba na koju je prenesena tražbina, odnosno obveza kao 
stranka umjesto postojećeg ovrhovoditelja, odnosno ovršenika nastavlja ovršni postupak.  
 
Članak 19. 

 
Predloženom dopunom odredba članka 36. usklađuje se s odredbama Ovršnog zakona o 
sudjelovanju javnih bilježnika u ovršnom postupku. 
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Članak 20. 
 
Predloženom dopunom članka 39. stavka 3. omogućit će se primjena odredbe članka 109. Zakona 
o parničnom postupku kod podnošenja prijedloga za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad, 
odnosno u službu kako bi se, zbog kratkih prekluzivnih rokova, izbjegao gubitak prava 
zaposlenika, odnosno službenika za podnošenje prijedloga za ovrhu radi vraćanja na rad, odnosno 
u službu. Predloženim dopunama ostalog dijela odredbe rješavaju se problemi koji su se pojavili 
u primjeni odredbe o pribavljanju podatka o osobnom identifikacijskom broju ovršenika. Naime, 
sudovi i javni bilježnici u određenim slučajevima na temelju podataka dostavljenih od 
ovrhovoditelja ne mogu pribaviti osobni identifikacijski broj ovršenika jer npr. Ivana Ivanića iz 
Zagreba, navedenih u prijedlogu za ovrhu ima u Evidenciji o osobnom identifikacijskom broju 
upisanih 50. S obzirom na to da su ovrhovoditelji ipak bili u određenom odnosu s ovršenikom 
njihova je dužnost pružiti tijelu koje vodi ovršni postupak dovoljno podataka na temelju kojih je 
moguće utvrditi koja je osoba ovršenik u konkretnom ovršnom postupku. 
 
Članak 21. 

 
Predloženom dopunom izričito se propisuje da ovrhovoditeljeva izjava o namirenju tražbine u 
cijelosti ili djelomično, predstavlja povlačenje prijedloga.  
 
Članak 22. 
 
Predloženom dopunom članka 41. stavka 2. propisuje se obavezno razgraničenje nastalih i 
predvidivih troškova. Također, predloženom dopunom proširuje se sadržaj rješenja o ovrsi na 
temelju vjerodostojne isprave u cilju pružanja informacije ovršeniku o njegovim pravima i 
obvezama.  

 
Članak 23. 

 
Predloženom odredbom usklađuje se odredba članka 42. s odredbama Ovršnog zakona o 
sudjelovanju Financijske agencije u provedbi ovrhe. 
 
Članak 24. 

 
Predloženom dopunom članka 47. stavka 4. na nedvojbeni način se omogućava sudjelovanje 
stručne osobe (bravara) u provedbi ovrhe u prostoriji koja je zaključana s ciljem da se u ovim 
odredbama o ovrsi na pokretninama obveže ovrhovoditelja na predujam troškova za bravara, jer 
će se u protivnom ovrha obustaviti. Predložena dopuna stavka 5. precizira odredbu. 
 
Članak 25. 
 
Radi provedbe ovrhe u slučajevima kada pojedine osobe ometaju provedbu ovrhe, predloženom 
odredbom propisano je kada je sudski ovršitelj ovlašten tražiti pomoć policije te dužnost 
postupanja policije prema nalogu sudskog ovršitelja.   
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Članci 26. do 28. 
 
Radi učinkovitije provedbe postupka i jačanja procesne discipline određuju se jasnije obveze 
podnositelju žalbe i posljedice ne postupanja. 
 
Članci 29. do 31. 
 
U cilju ostvarenja učinkovitijeg ovršnog postupka i otklanjanja različitog postupanja u primjeni 
važeće odredbe uvodi se pretpostavka prema kojoj se prijedlog za odgodu naveden u prigovoru 
ne smatra prigovorom jer ovršenik ne pobija pravilnost i zakonitost donesenog rješenja o ovrsi. 
Također određuju se jasnije obveze podnositelja prigovora i posljedice ne postupanja.   
 
Članak 32. 
 
Predloženom dopunom omogućava se ovršeniku predložiti odgodu ovrhe ako je Vlada Republike 
Hrvatske proglasila katastrofu, kao i u slučaju ako se vodi kazneni postupak po službenoj 
dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi i ovršni postupak. 
 
Članak 33. 
 
Predloženom dopunom propisano je pravno relevantno razdoblje koje se ne uzima u obzir 
prilikom odlučivanja o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.  
 
Članak 34. 
 
Predloženom dopunom odredbe propisuje se trajanje odgode ovrhe do završetka provedbe mjera 
u slučaju kada je ovrha odgođena na prijedlog ovršenika ako je Vlada Republike Hrvatske 
proglasila katastrofu te se propisuje da u tom slučaju, za vrijeme trajanja odgode, ne teku kamate.  
Nadalje, predloženom dopunom propisuje se trajanje odgode ovrhe do pravomoćnog dovršetka 
kaznenog postupka, u slučaju kada je ovrha odgođena ako se vodi kazneni postupak po službenoj 
dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi i ovršni postupak.  

 
Članak 35. 
 
Predloženom odredbom dodaju se naslov i novi članak 80.a kojim se određuju rokovi 
poduzimanja ovršnih radnji u određivanju i provedbi ovrhe na nekretninama. S obzirom na 
prijedlog izmjena Ovršnog zakona u dijelu prodaje nekretnina, gdje osim suda sudjeluje i 
Financijska agencija, ova odredba je nužna radi davanja jasnih vremenskih okvira za 
poduzimanje postupovnih radnji. 
 
Članak 36. 

 
Predloženom odredbom otklanjaju se mogućnosti zlouporabe vlasničkih prava na nekretninama 
koje su predmet ovršnog postupka.  
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Članak 37. 
 
Jedna od novina koja se uvodi ovim Nacrtom je ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe ako je 
ovrha određena na nekretnini u kojoj stanuje i koja je nužna za zadovoljenje njegovih osnovnih 
stambenih potreba i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. Naime, iako je osnovnim 
odredbama Ovršnog zakona propisano da će se pri provedbi ovrhe paziti da ovrha bude što manje 
nepovoljna za ovršenika, u praksi se događalo da se ovršniku zbog manjeg iznosa duga provodi 
ovrha na nekretnini čija je vrijednost nerazmjerna dugu. Zbog otklanjanja takvih "nepravednih" 
ovrha predloženom odredbom uvodi se mogućnost da ovršenik u zakonom propisanim rokovima 
zatraži od suda odgodu ovrhe pod pretpostavkom da učini vjerojatnim da će se tražbina 
ovrhovoditelja u cijelosti namiriti iz dobivenih sredstava na temelju raspolaganja nekim njegovim 
drugim imovinskim pravom.   
 
Članak 38. 
 
Predloženom odredbom odredba članka 86. usklađuje se s predloženim izmjenama i dopunama 
odredbi o provedbi ovrhe na nekretninama. 
 
Članak 39. 
 
Predloženom odredbom Ovršni zakon se usklađuje se s posebnim zakonima, kojima može biti 
propisano da nekretnina (ili neki njezin dio) ne može biti predmet ovrhe. Primjerice, člankom 36. 
stavkom 3. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/2013) je propisano da se ovrha radi 
ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na nekretnini u kojoj ovršenik 
stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje 
je po zakonu dužan uzdržavati. 
 
Članak 40. 
 
Predloženom odredbom određuje način utvrđivanja vrijednosti nekretnine te se sudski vještaci i 
procjenitelji obvezuju pri procjeni vrijednosti nekretnine primijeniti posebne propise iz područja 
prostornog uređenja o načinu procjene vrijednosti nekretnina, način prikupljanja podataka i 
njihovoj evaluaciji te o metodama procjene nekretnina.   
 
Članci 41. i 42. 
 
Zbog ubrzanja postupka provedbe ovrhe na nekretninama predloženom dopunom članka 94. 
prijedlog za obustavu ovrhe zbog nedostatka pokrića može se podnijeti na ročištu na kojem je sud 
utvrdio vrijednost nekretnine. Predloženim odredbama usklađuju se predmetne odredbe s 
odredbama Ovršnog zakona o sudjelovanju Financijske agencije u provedbi ovrhe na 
nekretninama. 
 
Članci 43. do 52. 
 
Značajna novina koja se predlaže ovim Nacrtom je sudjelovanje Financijske agencije u prodaji 
nekretnina u ovršnom postupku. Odredbama se uređuje način prodaje, sadržaj poziva na 
sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, načini objave poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, 
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rok koji mora proteći od objave poziva do početka prikupljanja ponuda, iznosi vrijednosti 
nekretnina koje se prodaju na prvoj odnosno drugoj dražbi, trajanje prikupljanja ponuda, 
pretpostavke za obustavu ovrhe, završetak elektroničke dražbe, donošenje rješenja o dosudi 
nekretnine. Predloženom izmjenom članka 106. napušta se dosadašnje polaganje kupovnine kod 
suda ili javnog bilježnika te se predlaže polaganje na poseban račun koji je u Financijskoj 
agenciji otvoren za tu namjenu.  
 
Članci 53. i 54. 
 
U dijelu odredbi Ovršnog zakona koje se odnose na ovrhu na nekretninama, predložene odredbe 
članka 53. i 54. predstavljaju još jednu novinu – uvođenje statusa najmoprimca za određeno 
razdoblje. U slučaju kada prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i 
koja je nužna za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu 
dužan uzdržavati, ovršeniku se omogućava pravo korištenja prodane nekretnine određeno 
razdoblje uz određene zakonom propisane pretpostavke. Predloženom odredbom ovršenik ima 
jasne informacije o trenutku iseljenja, a kupac o trenutku kada će mu takva kupljena nekretnina 
biti predana. Također omogućava se ovrhovoditelju da ovršeniku osigura neku drugu nekretninu 
za korištenje. 
 
Članak 55. 
 
Predloženom odredbom preciznije se određuje postupanje Financijske agencije u postupku 
prodaje nekretnina. Određuje se njezina mjesna nadležnost, javna priopćenja, posebni računi za 
polaganje novčanih sredstava, troškovi prodaje, jamčevina, objava poziva na sudjelovanje u 
sredstvima javnog priopćavanja, prikupljanje ponuda, uplata kupovnine i prijenos novčanih 
sredstava.  
 
Članak 56. 
 
Predloženom odredbom omogućava elektronička javna dražba i u postupku prodaje pokretnina.  
 
Članci 57. i 58.  

 
S obzirom na predloženo sudjelovanje Financijske agencije u postupku prodaje nekretnina i 
pokretnina u ovršnom postupku ukazalo se nesvrsishodnim dosadašnje vođenje Očevidnika 
nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku koji vodi Hrvatska gospodarska 
komora. Naime, predloženim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona podaci o nekretninama i 
pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku biti će dostupniji i detaljniji putem 
internetskih stranica Financijske agencije radi čega se predlaže napuštanje vođenja ove vrste 
Očevidnika od strane Hrvatske gospodarske komore.  
 
Članak 59. 

 
U cilju zaštite najranjivije skupine društva – djece, dopunom članka 172. predlaže se izuzeće od 
ovrhe iznosa za uzdržavanje djeteta uplaćenog na poseban račun kod banke te dara za djecu do 
15. godine života. Isto tako, od ovrhe se izuzimaju iznosi naknade troškova za službeno 
putovanje i naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda.  
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Članak 60. 
 
Dopunom odredbe propisuje se mogućnost primjene odredbi o ograničenju ovrhe i u slučaju kada 
se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina, niti primici od obavljanja 
samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i 
imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim 
propisima) i imaju karakter stalnih i jedinih novčanih primanja, isključivo ako ovršenik javnom 
ispravom dokaže kako primanja iz ovoga stavka imaju karakter stalnih i jedinih novčanih 
primanja.  
  
Članak 61.  
 
Predloženom izmjenom odredbe članka 197. ograničava se određivanje ovrhe na plaći kod 
poslodavca samo ako poslodavac ne isplaćuje plaću na račun kod banke. Na takav način otklonit 
će se problemi uočeni u istovremenoj primjeni odredbi o ovrsi na plaći i ovrsi na novčanoj 
tražbini te će se poslodavci rasteretiti od provedbe ovrhe.  
 
Članak 62. 

 
Radi otklanjanja nedoumica o obliku i sadržaju izjave koja sadrži suglasnost ovršenika o zapljeni 
plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja, predloženom odredbom se propisuje 
donošenje posebnog pravilnika kojim bi se uredio oblik i sadržaj takve izjave.  
 
Članak 63. 
 
Radi otklanjana mogućnosti zloupotrebe predloženom odredbom izričito se propisuje prijenos 
iznosa za koji je ovrha određena na račun ovrhovoditelja, a iznimno na račun ovrhovoditeljeva 
odvjetnika i to samo iznos troškova postupka, na prijedlog ovrhovoditelja.  
 
Članak 64. 
 
Predloženom odredbom se, kod agencijske provedbe ovrhe, produljuje rok radi prijenosa 
zaplijenjenih sredstava, u cilju zaštite ovršenika. 
 
Članak 65. 
 
Predloženom odredbom se, radi osiguranja pravne sigurnosti, olakšava naplata zadužnica i bjanko 
zadužnica upisane u Registar zadužnica i bjanko zadužnica, a s druge strane radi zaštite prava 
ovršenika za one zadužnice i bjanko zadužnice koje nisu upisane u Registar zadužnica i bjanko 
zadužnica postupa se kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu. 
 
Članci 66. do 69. 
 
Predloženom izmjenom uvodi se mogućnost izravne naplate na temelju nagodbe postignute u 
postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku te isprave 
iz članka 202. Ovršnog zakona. U cilju zaštite radnika osigurava se prioritetno namirenje njihovih 
tražbina prema poslodavcu. Također određuje se nadležnost vijeća prvostupanjskog suda za 
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odlučivanje o žalbi i otklanjaju dvojbe u primjeni odredbe o načinu dostave zahtjeva ovršeniku 
od strane Financijske agencije tako da se na jasan način određuje primjena općeg pravila o 
dostavi pismena u ovršnom postupku. 
 
Članak 70.  
 
Predloženom odredbom se otklanjaju nedoumice koje su se pojavile kod podnošenja na naplatu 
tzv. "novih" - potvrđenih i upisanih i "starih" – ovjerenih zadužnica. 
 
Članak 71. 
 
Predloženom izmjenom odredba članka 256. usklađuje se s izmijenjenim pravilima o dostavi. 
 
Članak 72. 
 
Predloženom izmjenom produžuje se rok za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne 
isprave kojom je poslodavcu naloženo da zaposlenika vrati na rad i da člana tijela vrati u službu i 
za provedbu ovrhe. 
 
Članak 73. 
 
Predloženom dopunom odredbe članka 281. ista se usklađuje s prethodnim izmjenama te se na 
jasan i nedvojben način obvezuju javni bilježnici na otpremanje rješenja o ovrsi u roku od 30 
dana od dana zaprimanja prijedloga.  
 
Članak 74. 
 
Predložena dopuna usklađuje se s obvezom ovršenika o sadržaju prigovora. 
 
Članak 75. 
 
Predloženom izmjenom odredba članka 287. nomotehnički se usklađuje s odredbama o 
postupanju javnih bilježnika u povodu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave te 
izmijenjenim pravilima o dostavi. Također, za postupanje u povodu prigovora uvodi se 
nadležnost sudova koji bi bili stvarno nadležni u parničnom postupku i na takav način znatno 
skraćuje vrijeme od pokretanja postupka pred javnim bilježnikom do poduzimanja prve 
postupovne radnje suda nadležnog za provedbu parničnog postupka.  
 
Članci 76. i 77. 
 
Predloženim dopunama odredbe članka 316. i 317. Ovršnog zakona usklađuju se s odredbama o 
novom načinu prodaje. 
 
Članak 78. 
 
Radi osiguranja jednakih prava predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja u unovčenju ili 
prijenosu predmeta osiguranja na predlagatelja osiguranja predloženom izmjenom članka 325. 
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daje se mogućnost protivniku osiguranja da nakon dospjelosti osigurane tražbine osim unovčenja 
predmeta osiguranja može predlagatelju osiguranja predložiti da postane punopravni vlasnik 
stvari, odnosno punopravni nositelj prava. Tu mogućnost izbora do sada je imao samo 
predlagatelj osiguranja, ali se ovom izmjenom ta mogućnost daje i protivniku osiguranja.  
 
Članak 79. 

 
Predloženom izmjenom usklađuje se odredba članka 362. s odredbama Zakona o sudovima 
(Narodne novine, broj 28/2013). 
 
Članak 80. 
 
Predložena odredba usklađuje se s predloženim izmjenama.  
 
Članak 81.  
 
Predloženom odredbom se propisuje rok za donošenje pravilnika za provedbu ovoga Zakona. 
 
Članak 82. 
 
Predloženom odredbom određuje se primjena odredbi ovoga Zakona. Na temelju članka 90. 
stavka 5. Ustava Republike Hrvatske predlaže se da pojedine odredbe ovoga Zakona i to članci 
4., 6., 32., 34., 37., 53. i 54. imaju povratno djelovanje na postupke koji su u tijeku. Naime,  
uvođenjem određene zaštite ovršenika u slučaju prodaje nekretnine u kojoj stanuje i koja je nužna 
za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je dužan uzdržavati osigurat 
će se zaštita prava na dom propisanog člankom 34. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i 
pravo na poštovanje doma zajamčeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 18/97, 6/99, 8/99 - pročišćeni tekst, 
14/2002 i 1/2006). Jamstva Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda traže da 
miješanje u pravo na poštovanje doma bude ne samo osnovano na zakonu, nego i razmjerno, na 
temelju stavka 2. članka 8., legitimnom cilju koji se nastoji postići, pri čemu se u obzir uzimaju 
osobite okolnosti slučaja. Nadalje, uzimajući u obzir okolnost da je provedbom ovrhe radi 
namirenja tražbine u odnosu na koju se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti opseg 
moguće štete takve naravi da ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru, postoje na Ustavu 
utemeljeni razlozi za povratno djelovanje odredaba članka 32. i 34. ovoga Zakona koje 
osiguravaju privremeni zastoj poduzimanja postupovnih radnji, sa svrhom stvaranja zaštite prava 
građana. Također, primjena novih postupovnih pravila o dostavi pismena i rasterećenju suda od 
poduzimanja radnji koje ne uzrokuju negativne pravne posljedice na prava stranaka u postupku 
osigurava se zaštita prava na suđenje u razumnom roku propisana člankom 29. stavkom 1. Ustava 
Republike Hrvatske i člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.  
 
Članak 83. 
 
Predloženom odredbom tekst Ovršnog zakona nomotehnički se poboljšava.  
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Članak 84. 
 
Propisuje se stupanje na snagu Zakona.  

 
 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 
 
 Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.  
 
 
IV. RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM 

PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA 
ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE 

 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama ovršnog 

zakona prihvaćen je u Hrvatskome saboru na 12. sjednici, održanoj 31. siječnja 2014. godine, 
nakon što je razmotren na sjednicama radnih tijela te na sjednici Hrvatskoga sabora. Sve 
primjedbe i prijedlozi pomno su razmotreni. 
 
Članak 1. 
 
Članak je usklađen s određenjem prema kojem se provedba prodaje nekretnina uređuje Ovršnim 
zakonom.  
 
Članak 8.  
 
U konačnom prijedlogu zakona nastavno na predložene izmjene Tarife o nagradama i naknadi 
troškova za rad odvjetnika ukazalo se opravdanim brisati dodani stavak 10. članka 14. kojim u 
ovrsi na temelju vjerodostojne isprave na novčanoj tražbini po računu ili općenito na imovini 
ovršenika ovrhovoditelj za sve radnje u postupku pred javnim bilježnikom ima pravo na naknadu 
troška za samo jednu nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na 
nagradu i određuje se prema vrijednosti glavne tražbine.  
 
Članak 10. 
 
Konačnim prijedlogom zakona napuštaju se instituti prokaznog popisa imovine i prokazne izjave 
s obzirom na to da nije ostvarena svrha radi kojih su uvedeni u ovršnopravni sustav. Naime, 
primjena navedenih instituta u značajnoj mjeri opteretila je rad sudova, uzrokovala znatne 
troškove postupka i usporila provedbu ovrhe, a ovrhovoditelji primjenom navedenih instituta nisu 
uspjeli doći do podataka o imovini ovršenika. S obzirom na to da se konačnim prijedlogom 
zakona ovrhovoditeljima osigurava dostupnost podataka o imovini ovršenika od svih tijela i 
osoba koje vode određene upisnike ili očevidnike ukazalo se opravdanim navedene institute 
napustiti. Zbog navedene dopune članci od 10. do 13. postaju članci 11. do 14.    
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Članak 11. 
 
Predloženom izmjenom se, u cilju prikupljanja podataka o imovini ovršenika i ostvarenja 
učinkovitijeg ovršnog postupka, uvodi mogućnost traženja podataka od Središnjeg kliriniškog 
depozitarnog društva ili druge za to ovlaštene osobe o ubilježenim vrijednosnicama na računima 
u upisniku koji vode, poslodavca ili isplatitelja stalnoga novčanog primanja, kao i drugih tijela i 
osoba koje vode odgovarajuće upisnike ili očevidnike. 
 
Članak 14. 
 
Predloženom promjenom otklanjanju je različita tumačenja u primjeni te se izričito određuje da je 
ovršna isprava i ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku. 
 
Članak 15. 
 
U cilju osiguranja provedbe ovrhe na temelju sudske odluke kojom se oduzima imovinska korist 
predloženom dopunom određuje se koje pretpostavke trebaju biti ispunjene da bi takva odluka 
predstavljala ovršnu ispravu. Naime, zbog činjenice da navedene odluke nisu u potpunosti 
istovjetnog sadržaja kao što su odluke donesene u građanskopravnim stvarima, tijela koja 
provode ovrhu nisu udovoljavala podnositeljima zahtjevima da se na temelju takvih odluka 
provede ovrha. Stoga je bilo nužno na jasan i nedvojben način odrediti kada je takva odluka 
ovršna. Zbog navedene dopune članci 14. i 15. postaju članci 16. i 17.  
 
Članak 18.  
 
Predloženom promjenom omogućava se osobama na koje su prenesena tražbina odnosno obveza 
da u ovršnom postupku stupe u pravni položaj ovrhovoditelja odnosno ovršenika. Na taj način 
osigurava se sudjelovanje u postupku stvarnih vjerovnika, odnosno dužnika, te smanjuje broj 
novih ovršnih postupaka pokrenutih od strane novih vjerovnika, odnosno protiv novih dužnika. 
Zbog navedene dopune članci 16. do 28. postaju članci 19. do 31.  
 
Članak 29. 
 
U Konačnom prijedlogu zakona u cilju otklanjanja različitog postupanja sudova i rasterećenja 
drugostupanjskih sudova od odlučivanja u postupcima u kojima ovršenici ne osporavaju 
pravilnost i zakonitost odluke, ukazalo se potrebnim uvesti jasno razgraničenje između prigovora 
kojim se osporava tražbina ovrhovoditelja u odnosu na prijedlog ovršenika koji u svojem 
prigovoru na rješenje o ovrsi traži odgodu ovrhe.  
 
Članak 32. 
 
U cilju zaštite ovršenika od provedbe ovrhe kada za to postoje osobito opravdani razlozi 
predloženom dopunom omogućava se ovršeniku predložiti odgodu ovrhe ako je Vlada Republike 
Hrvatske proglasila katastrofu, kao i u slučaju ako se vodi kazneni postupak po službenoj 
dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi i ovršni postupak. 
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Članak 33. 
 
U cilju sprječavanja zloupotrebe prava na zaštitu suđenja u razumnom roku uočenih u primjeni, 
predloženom izmjenom propisano je pravno relevantno razdoblje koje se ne uzima u obzir 
prilikom odlučivanja o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Naime, opravdano 
onemogućiti stranke, da za vrijeme u kojem sud nije u mogućnosti poduzimati postupovne radnje 
zbog dispozitivnih radnji stranaka, ostvaruju pravo na naknadu za suđenje u razumnom roku.   
 
Članak 34. 
 
Predloženom izmjenom propisuje se trajanje odgode ovrhe do okončanja provedbe mjera u 
slučaju kada je ovrha odgođena na prijedlog ovršenika ako je Vlada Republike Hrvatske 
proglasila katastrofu te se propisuje da u tom slučaju, za vrijeme trajanja odgode, ne teku kamate.  
Nadalje, predloženom dopunom propisuje se trajanje odgode ovrhe do pravomoćnog dovršetka 
kaznenog postupka, u slučaju kada je ovrha odgođena ako se vodi kazneni postupak po službenoj 
dužnosti u vezi tražbine zbog čijeg se prisilnog ostvarenja vodi i ovršni postupak.  
 
Članak 35. 
 
U cilju osiguranja da o najznačajnijim odlukama u postupku ovrhe na nekretninama odlučuju 
drugostupanjski sudovi predloženom dopunom određeno je njihova ovlast za odlučivanje o 
žalbama protiv rješenja o određivanju ovrhe, dosudi i namirenju. 
 
Članak 37. 
 
U cilju učinkovitijeg postupka predloženom odredbom je mogućnost podnošenja prijedloga za 
određivanje ovrhe na drugom predmetu ovrhe zamijenjena mogućnošću traženja odgode ovrhe. 
Na taj način zaštićuje se ovršenik od provedbe ovrhe na nekretnini u kojoj stanuje i koja je nužna 
za zadovoljenje njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je dužan uzdržavati, smanjuju 
troškovi ovršnog postupka, ali i zahtjeva određena aktivnost samog ovršenika. 
 
Članak 39. 
 
Odredba članka 91. Ovršnog zakona usklađena je s odredbom članka 36. stavka 3. Zakona o 
obrtu (Narodne novine, broj 143/2013). 
 
Članak 40. 
 
Uvažavajući primjedbe iznijete u raspravi u Hrvatskome saboru, a tiču se osobe koja bi 
procjenjivala vrijednost nekretnine, konačnim prijedlog zakona određuje se utvrđenje vrijednosti 
nekretnine na temelju obrazloženog nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka ili 
procjenitelja primjenom jasno propisanih pravila.  
 
Članak 53. 
 
U Konačnom prijedlogu zakona ukazalo se opravdanim ograničiti pravo ovršenika u korištenju 
nekretnine na kojom se provodi ovrha na godinu dana. Osim toga, omogućava se ovrhovoditelju 
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da osigura drugu nekretninu za korištenje koja je dovoljna za zadovoljenje osnovnih potreba 
ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati u trajanju od godinu dana od dana 
donošenja zaključka o prodaji nekretnine.  
 
Članak 55. 
 
Uvažavajući primjedbe dane na normativno uređenje postupka prodaje nekretnine u dva zakona, 
u cilju osiguranja jednostavnije primjene pravila, konačni prijedlog zakona dopunjuje se 
odredbama o provedbi postupka prodaje pred Financijskom agencijom.  
 
Članci 57. i 58. 
 
U cilju osiguranja dostupnosti podataka o predmetima koji se prodaju na jednom mjestu 
Konačnim prijedlogom zakona određuje se jednom subjektu vođenje očevidnika i nekretnina i 
pokretnina.  
 
Članak 59. 
 
U Konačnom prijedlogu zakona ukazalo se opravdanim propisati dodatno ograničenje u 
izuzimanju od ovrhe a koje se odnosi na naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i 
elementarnih nepogoda. Propisivanjem novog ograničenja od ovrhe, zaštićuje se naknada koja je 
ovršenicima nužno potreba za saniranje posljedica katastrofa i elementarnih nepogoda kako bi 
mogli u što kraćem roku otkloniti negativne posljedice na koje nisu mogli utjecati. 
 
Članak 60. 
 
Predloženom izmjenom otklanjaju se dvojbe koje su se pojavile oko tumačenja koja su primanja 
izuzeta iz ovrhe. Također u cilju zaštite sredstava nužno potrebnih za život, novim zakonskim 
rješenjem omogućava se zaštita određenog novčanog iznosa i osobama kojima jedini prihodi nisu 
plaća, mirovina ili druga stalna novčana primanja, nego neka druga primanja.  
 
Članak 61. 
      
Predloženom odredbom otklanja se nejednakost prava koja je nastala u ovršnim postupcima ako 
je ovrha određena na novčanim sredstvima ovršenika na računu kod banke na kojem poslodavac 
uplaćuje plaći i ovrhe koja se provodi na plaći ovršenika izravno kod poslodavca. Stoga je 
ocijenjeno opravdanim da provedba ovrhe na plaći izravno kod poslodavca bude moguća samo 
ako poslodavac, odnosno isplatitelj drugog stalnog novčanog primanja, ne isplaćuje ovršeniku 
primanje na račun kod banke. Na takav način otklonit će se problemi te će se poslodavci 
rasteretiti kako od obveza tako i od troškova provedbe ovrhe.  
 
Članak 67. 
 
U cilju smanjenja broja ovršnih postupaka pred sudom radi naplate novčane tražbine na 
novčanim sredstvima na računu banke predloženom dopunom proširuje se krug osnova za 
izravnu naplatu.   
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Članci 76. i 77. 
 
U cilju postizanja veće prodajne cijene u postupku osiguranja predloženom dopunom omogućava 
se prodaja predmeta osiguranja elektroničkom javnom dražbom.  
 
Članak 82. 
 
Predloženom dopunom odredbe predlaže se da pojedine odredbe ovoga Zakona i to članci 4., 6., 
32., 34., 37., 53. i 54. imaju povratno djelovanje na postupke koji su u tijeku. Naime, uvođenjem 
određene zaštite ovršenika u slučaju prodaje nekretnine u kojoj stanuje i koja je nužna za 
zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je dužan uzdržavati osigurat će 
se zaštita prava na dom propisanog člankom 34. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, kao i 
pravo na poštovanje doma zajamčeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 18/97, 6/99, 8/99 - pročišćeni tekst, 
14/2002 i 1/2006). Jamstva Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda traže da 
miješanje u pravo na poštovanje doma bude ne samo osnovano na zakonu, nego i razmjerno, na 
temelju stavka 2. članka 8., legitimnom cilju koji se nastoji postići, pri čemu se u obzir uzimaju 
osobite okolnosti slučaja. Nadalje, uzimajući u obzir okolnost da je provedbom ovrhe radi 
namirenja tražbine u odnosu na koju se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti opseg 
moguće štete takve naravi da ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru, postoje na Ustavu 
Republike Hrvatske utemeljeni razlozi za povratno djelovanje odredaba članaka 32. i 34. ovoga 
Zakona koje osiguravaju privremeni zastoj poduzimanja postupovnih radnji, sa svrhom stvaranja 
zaštite prava građana. Također, primjena novih postupovnih pravila o dostavi pismena i 
rasterećenju suda od poduzimanja radnji koje ne uzrokuju negativne pravne posljedice na prava 
stranaka u postupku osigurava se zaštita prava na suđenje u razumnom roku propisana člankom 
29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda.  
 
Članak 84. 
 
Promijenjen je rok stupanja na snagu kako bi se pravnim subjektima ostavilo dovoljno vremena 
da se upoznaju sa sadržajem pravnih normi.  
 
U cijelom tekstu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona izvršena 
je pravna, terminološka i nomotehnička dorada. 
 
 
V. PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA 

KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM  
 
U vezi s pitanjem zastare koje je izneseno u raspravi u Hrvatskome saboru ističe se da uređenje 
toga instituta nije predmet Ovršnog zakona nego je relevantan propis uređen odredbama Zakona 
o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008 i 125/2011). S tim u vezi, bez 
iznesenih činjenica i izvedenih dokaza sud nije u mogućnosti utvrditi njezino postojanje. 
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA 
KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU 

 
 

Članak 2. 
 
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja: 
1. izraz »tražbina« označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje, 
2. izraz »ovrhovoditelj« označava osobu koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te 
osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti, 
3. izraz »predlagatelj osiguranja« označava osobu koja je pokrenula postupak radi osiguranja 
neke tražbine te osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti, 
4. izraz »ovršenik« označava osobu protiv koje se tražbina ostvaruje, 
5. izraz »protivnik osiguranja« označava osobu protiv koje se tražbina osigurava, 
6. izraz »stranka« označava ovrhovoditelja i ovršenika te predlagatelja osiguranja i protivnika 
osiguranja, 
7. izraz »sudionik« označava osobu koja u postupku ovrhe ili osiguranja nije stranka, a u 
postupku sudjeluje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njezinu pravu ili zbog toga što za 
to ima pravni interes, 
8. izraz »rješenje o ovrsi« označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen ovršni 
prijedlog ili kojim se ovrha određuje po službenoj dužnosti, 
9. izraz »rješenje o osiguranju« označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen 
prijedlog za osiguranje ili kojim se po službenoj dužnosti određuje osiguranje, 
10. izraz »sudski ovršitelj« označava sudskoga službenika koji po nalogu suda neposredno 
poduzima pojedine radnje u ovršnom postupku ili postupku osiguranja, 
11. izraz »poljodjelac« označava osobu kojoj je poljoprivredna proizvodnja pretežni izvor 
prihoda, 
12. izraz »banka« označava banku i svaku drugu pravnu osobu koja obavlja poslove platnoga 
prometa, 
13. izrazi »javno ovjerovljena isprava« ili »ovjerovljena isprava« označavaju ispravu na kojoj je 
potpis neke osobe ovjerovio javni bilježnik ili koja druga osoba ili tijelo s javnim ovlastima, 
14. izraz »Financijska agencija« (u daljnjem tekstu: Agencija) označava pravnu osobu koja 
provodi ovrhu prema odredbama zakona kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim 
sredstvima. 
 

Članak 5. 
 
(1) Sud određuje ovrhu, odnosno osiguranje onim sredstvom i na onim predmetima koji su 
navedeni u ovršnom prijedlogu, odnosno prijedlogu za osiguranje. 
(2) Ako je predloženo više sredstava ili više predmeta ovrhe, odnosno osiguranja, sud će, na 
prijedlog ovršenika, odnosno protivnika osiguranja, ograničiti ovrhu, odnosno osiguranje samo 
na neka od tih sredstava, odnosno predmeta, ako su dovoljni za ostvarenje ili osiguranje tražbine. 
(3) 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 ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju 
toga rješenja. Ovrha određena prijašnjim rješenjem o ovrsi obustavit će se ako ovrhovoditelj 
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povuče ovršni prijedlog u povodu kojega je ona određena ili ako za to budu ispunjeni drugi 
zakonom predviđeni razlozi. 
(4) Ako ovrhovoditelj u roku od dva mjeseca od obavijesti suda o nemogućnosti provedbe ovrhe 
ne podnese prijedlog iz stavka 3. ovoga članka, ovrha će se obustaviti. 
(5) Smatrat će se da je ovrhovoditelj podnio prijedlog iz stavka 3. ovoga članka ako je u roku iz 
stavka 4. ovoga članka zatražio davanje prokazne izjave, odnosno prokaznog popisa imovine. 
Nakon što prokazna izjava, odnosno prokazni popis imovine bude položen, ovrhovoditelj je 
dužan u daljnjem roku od dva mjeseca predložiti ovrhu drugim sredstvom ili na drugom 
predmetu ovrhe. U protivnom ovrha će se obustaviti. 
(6) Žalba protiv novoga rješenja o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti iz razloga 
zbog kojih se mogla izjaviti protiv prijašnjeg rješenja o ovrsi. 
(7) Žalba nakon proteka roka protiv novoga rješenja o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka može se 
podnijeti samo ako su razlozi zbog kojih se podnosi nastali nakon vremena kad se više nisu mogli 
iznijeti u roku za žalbu protiv prethodnoga rješenja o ovrsi. 
(8) Glede sudskih pristojbi, prijedlog i rješenje o ovrsi iz stavka 3. ovoga članka ne smatraju se 
novim prijedlogom i rješenjem. 
(9) Određivanje ovrhe novim sredstvom ili na novom predmetu te njezina provedba smatrat će se 
prigodom vrednovanja obujma sudačkoga rada novim ovršnim predmetom. 

 
Članak 7. 

 
(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja sud postupa na temelju podnesaka i drugih 
pismena. 
(2) Sud održava ročište kad je to ovim Zakonom određeno ili kad smatra da je održavanje ročišta 
svrhovito. 
(3) O ročištu, umjesto zapisnika, sudac može sastaviti službenu bilješku. 
(4) Sud će izvan ročišta saslušati stranku ili sudionika u postupku ako je to predviđeno ovim 
Zakonom, ili ako smatra da je to potrebno radi razjašnjenja pojedinih pitanja ili očitovanja o 
nekom prijedlogu stranke. 
(5) Izostanak jedne ili obiju stranaka te sudionika s ročišta, ili njihovo neodazivanje pozivu suda 
radi saslušanja, ne sprječava sud da i dalje postupa. 
(6) U ovršnom postupku i postupku osiguranja nema mirovanja postupka. 
(7) Podnesci u ovršnom postupku podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu 
stranku. 

 

Članak 8. 
 

(1) Pravnoj osobi koja je upisana u sudski ili drugi upisnik i odgovornoj fizičkoj osobi u toj 
pravnoj osobi dostava se obavlja na adresu navedenu u prijedlogu. Ako dostava na adresu 
navedenu u prijedlogu ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta upisanoga u upisnik. 
Ako dostava ne uspije ni na toj adresi, obavit će se isticanjem pismena koje je trebalo dostaviti na 
oglasnoj ploči suda. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja 
pismena na oglasnoj ploči. 
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se 
u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe ovrha provodi i prema njima te kada im se izriče 
novčana kazna ili kazna zatvora. 
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(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na fizičke osobe koje obavljaju određenu 
upisanu djelatnost (obrtnici, trgovci pojedinci, javni bilježnici, odvjetnici, liječnici itd.) kad se 
tim osobama dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću. 
(4) U ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, nakon dviju neuspjelih dostava putem davatelja 
poštanskih usluga, na zahtjev ovrhovoditelja dostavu ovršeniku može obaviti javni bilježnik koji 
odlučuje u postupku, odnosno drugi javni bilježnik ako dostavu treba obaviti izvan službenog 
područja javnog bilježnika koji odlučuje u postupku. Troškove izazvane javnobilježničkom 
dostavom ovrhovoditelj izravno podmiruje javnom bilježniku koji obavlja dostavu. Javni 
bilježnik kome nisu predujmljena sredstva za pokriće troškova dostave nije dužan obaviti 
dostavu. 
(5) Ako dostavu treba obaviti izvan službenog područja javnog bilježnika koji odlučuje u 
postupku, pismeno koje se dostavlja, javni bilježnik uz molbu prosljeđuje javnom bilježniku na 
čijem se službenom području nalazi ovršenikova adresa. Javni bilježnici su jedan drugom dužni 
ukazivati pravnu pomoć dostave u ovršnom postupku. Ako zamoljeni javni bilježnik nije 
nadležan da obavi radnju za koju je zamoljen, ustupit će molbu nadležnom javnom bilježniku, 
odnosno drugom državnom tijelu i o tome obavijestiti javnog bilježnika od koga je primio molbu, 
a ako mu nadležni javni bilježnik, odnosno državno tijelo nije poznato, vratit će molbu. Ako u 
jednom mjestu postoji više javnih bilježnika, molba za davanje pravne pomoći dostave može se 
podnijeti bilo kojem od tih javnih bilježnika. 
(6) Kad je ovim Zakonom predviđeno da se dostava ili koja druga radnja obavlja preko javnoga 
bilježnika, dostava, odnosno radnja obavljaju se tako da javni bilježnik, na zahtjev ovlaštene 
osobe ili tijela, putem davatelja poštanskih usluga ili neposredno, dostavi pismeno i o tome 
sastavi zapisnik, otpravak kojega će dostaviti ovlaštenoj osobi ili tijelu koji su zamolili pravnu 
pomoć dostave. 
(7) Na radnje poduzete u svezi s dostavom preko javnih bilježnika na temelju ovoga Zakona 
stranke ne plaćaju javnobilježničke pristojbe. Troškovi dostave putem javnoga bilježnika ulaze u 
troškove ovrhe. 
(8) Javni bilježnik u obavljanju dostave na temelju ovoga Zakona ima prava i dužnosti sudskog 
dostavljača. Javnog bilježnika u obavljanju dostave mogu zamjenjivati javnobilježnički 
prisjednik, savjetnik i vježbenik. 

 
Članak 10. 

 
(1) Ovršni postupak i postupak osiguranja u prvom i drugom stupnju vodi i odluke donosi sudac 
pojedinac. 
(2) Ako se o prisilnom ispunjenju ili osiguranju nekih tražbina odlučuje u parničnom, kaznenom 
ili nekom drugom sudskom postupku, takve odluke sud donosi u sastavu u kojemu vodi taj sudski 
postupak. 
(3) Odluke u ovršnom postupku i postupku osiguranja sud donosi u obliku rješenja ili zaključka. 
(4) Zaključkom se izdaje nalog sudskom ovršitelju za provedbu pojedinih radnji te odlučuje o 
upravljanju postupkom i o drugim pitanjima kad je to izrijekom predviđeno ovim Zakonom. 

 
Članak 11. 

 
(1) Protiv rješenja donesenoga u prvom stupnju može se izjaviti žalba, ako ovim Zakonom nije 
drukčije određeno. 
(2) Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor. 
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(3) Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dostave prvostupanjskoga rješenja, ako ovim 
Zakonom nije drukčije određeno. 
(4) Žalba ne odgađa provedbu rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(5) Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek. 
(6) Ako je protiv rješenja dopuštena žalba, sud će, ako nije ovlašten postupiti prema odredbi 
članka 51. stavka 1. ovoga Zakona, spis sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Ako je 
moguće nastaviti s provedbom ovrhe do donošenja odluke drugostupanjskog suda, prvostupanjski 
sud će drugostupanjskom sudu dostaviti presliku spisa sa žalbom. Dok drugostupanjski sud ne 
donese odluku o žalbi, prvostupanjski sud poduzimat će one radnje koje je ovlašten poduzimati 
prije pravomoćnosti pobijanoga rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 

 
Članak 12. 

 
(1) U ovršnom postupku i postupku osiguranja dopuštena je samo revizija iz članka 382. stavka 
2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 
88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11. i 148/11. – pročišćeni tekst). Ponavljanje postupka 
nije dopušteno, osim u slučaju iz članka 58. stavka 7. ovoga Zakona. 
(2) Povrat u prijašnje stanje dopušten je samo zbog propuštanja roka za žalbu i prigovor. 

 
Članak 14. 

 
(1) Troškove postupka u svezi s određivanjem i provedbom ovrhe i osiguranja prethodno snosi 
ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja. 
(2) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja dužan je troškove postupka predujmiti u roku 
koji sud odredi. Sud će obustaviti ovrhu, odnosno osiguranje ako troškovi ne budu predujmljeni u 
tomu roku, a bez toga se ovrha ili osiguranje ne mogu provesti. Ako u roku ne budu predujmljeni 
troškovi o kojima ovisi poduzimanje neke radnje o kojoj ne ovisi provedba ovrhe, ta se radnja 
neće provesti. 
(3) Troškove postupka koji je sud pokrenuo po službenoj dužnosti prethodno predujmljuje sud iz 
svojih sredstava. 
(4) Ovršenik, odnosno protivnik osiguranja dužni su ovrhovoditelju, odnosno predlagatelju 
osiguranja naknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu ili osiguranje. 
(5) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja dužni su ovršeniku, odnosno protivniku 
osiguranja naknaditi troškove koje su im neosnovano prouzročili. 
(6) Zahtjev za naknadu troškova podnosi se najkasnije u roku od trideset dana od dana završetka 
postupka. 
(7) O troškovima postupka odlučuje sud u ovršnom postupku i u tom postupku određuje, na 
prijedlog stranke, ovrhu radi njihova ostvarenja. 
(8) Ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja mogu već u ovršnom prijedlogu ili prijedlogu 
za osiguranje zatražiti da se, radi naplate predvidivih troškova postupka, odredi ovrha protiv 
ovršenika, odnosno protivnika osiguranja. Na temelju takvoga rješenja o ovrsi sud će provesti 
mjere kojima se u korist ovrhovoditelja, odnosno predlagatelja osiguranja na dijelovima imovine 
ovršenika, odnosno protivnika osiguranja zasnivaju prava koja osiguravaju buduće namirenje 
troškova postupka. 
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Članak 15. 
 
(1) Kad je ovim Zakonom propisano davanje jamčevine, ona se daje u gotovom novcu. Iznimno, sud 
može odobriti davanje jamčevine u obliku bankarske garancije, vrijednosnih papira koji imaju 
burzovnu vrijednost te dragocjenosti čiju je vrijednost lako utvrditi na tržištu i koje se mogu brzo i 
jednostavno unovčiti. 
(2) Republika Hrvatska, općine, gradovi i županije te državna tijela nisu dužni dati jamčevinu kad u 
postupku sudjeluju kao stranke. 
(3) Na stvarima koje su predane u sudski polog protivna stranka stječe zakonsko založno pravo. Ako 
su kao jamčevina ponuđeni nematerijalizirani vrijednosni papiri sud će ovjerovljenu izjavu osobe 
koja daje jamčevinu da je suglasna da se radi osiguranja tražbine za koju se daje jamčevina upiše 
založno pravo bez odgode dostaviti središnjem klirinškom depozitarnom društvu, radi upisa založnog 
prava, uz točnu naznaku količine i vrste vrijednosnica, te osobe založnog dužnika i založnog 
vjerovnika. 
(4) Ako sud u ovršnom postupku ili postupku osiguranja odluči o pravu protivne stranke na naknadu 
štete ili troškova postupka u svezi s radnjom zbog poduzimanja koje je jamčevina dana, na njezin će 
prijedlog istim rješenjem odlučiti i o naplati utvrđene tražbine iz te jamčevine. 
 (11) Novčana kazna i zatvorska kazna u smislu odredaba ovoga članka bez utjecaja su na kaznenu 
odgovornost osoba koje su u ovršnom postupku ili postupku osiguranja kažnjene novčanom kaznom 
ili zatvorskom kaznom, ali će se kazna izrečena prema odredbama ovoga Zakona uračunati u kaznu 
izrečenu u kaznenom postupku. 
(12) Sud može zaprijetiti novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom osobama iz stavka 6. ovoga 
članka i u slučaju ako postoji osnovana bojazan da bi pravna ili fizička osoba mogla počiniti kažnjivu 
radnju iz stavka 6. točke 1. do 5. ovoga članka, pri čemu može tim osobama naložiti ili zabraniti 
poduzimanje određenih radnji. 
(13) Sud će pri odabiru kazne ili prijetnji kaznom, odnosno odabiru vrste kazne, primijeniti blažu 
kaznu ako se njome može ostvariti ista svrha. 
(14) O kažnjavanju novčanom kaznom i zatvorskom kaznom odlučuje sud rješenjem. Na rješenje o 
kažnjavanju dopuštena je žalba u roku od tri dana. O žalbi na rješenje o kažnjavanju odlučuje sud 
drugoga stupnja u roku od tri dana. 
(15) Žalba iz stavka 14. ovoga članka odgađa ovršnost rješenja. 

 
Prokazna izjava i prokazni popis imovine 

 

Članak 17. 
 

(1) Ako se stvari radi čije se predaje ili isporuke ovrha vodi nisu uspjele pronaći kod ovršenika, 
ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, dati pred sudom izjavu o tome gdje se one nalaze, 
odnosno da ih nema ili da ne zna gdje se nalaze (prokazna izjava). 
(2) Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine ostala bez uspjeha zato što se nisu našli predmeti 
ovrhe na kojima bi se ovrha mogla provesti ili zato što su nađeni samo takvi predmeti koji očito nisu 
dovoljni za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine s obzirom na njihovu neznatnu vrijednost, ili 
predmeti koji su već opterećeni založnim pravima trećih, ili predmeti koje druge osobe traže za sebe, 
ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, podnijeti sudu popis svoje imovine (prokazni popis 
imovine). Taj je popis ovršenik dužan sastaviti i podnijeti sudu u roku koji mu sud odredi rješenjem iz 
stavka 7. ovoga članka u dva primjerka s odgovarajućim prilozima. 
(3) U popisu iz stavka 2. ovoga članka ovršenik mora naznačiti: 
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1. gdje se nalaze pojedine stvari koje čine njegovu imovinu, 
2. gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima on ima određena imovinska prava, 
3. prema kome ima kakvu novčanu ili koju drugu tražbinu, 
4. koja druga prava čine njegovu imovinu, 
5. ima li na računima i kod koga novčana sredstva, 
6. prima li i od koga plaću ili mirovinu, odnosno ima li koje druge stalne ili povremene prihode, 
7. ima li kakvu drugu imovinu. 
(4) U popisu iz stavka 2. ovoga članka ovršenik mora navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj 
osnovi svojih prava u odnosu na svaki dio imovine iz stavka 3. ovoga članka te o dokazima, 
osobito ispravama, kojima se ona mogu potkrijepiti. Ako to bude potrebno, sud može zatražiti od 
ovršenika da dade i druge podatke na temelju kojih bi se imovina mogla pronaći. 
(5) U izjavama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koje će potpisati pred sudom, ovršenik će potvrditi 
da su podaci koje je dao točni i potpuni i da ništa od svoje imovine nije zatajio. 
(6) Ministar pravosuđa propisat će obrazac izjava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 
(7) O prijedlogu za davanje prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine sud odlučuje rješenjem 
kojim će ovršeniku zaprijetiti novčanom kaznom ako ne postupi u skladu s nalogom suda (članak 
16.). 
(8) Prokazna se izjava daje javno na ročištu pred sudom. 
(9) Ročište pred sudom održat će se i radi rasprave i potvrđivanja prokaznoga popisa imovine. 
(10) Na javno ročište iz stavaka 8. i 9. ovoga članka pozivaju se ovršenik i ovrhovoditelj, a oglas 
o ročištu objavit će se i na oglasnoj ploči suda. O tim će se ročištima sastaviti zapisnik. 
(11) Ako ovršenik ne dođe na ročišta iz stavaka 8. i 9. ovoga članka bez osobito opravdanoga 
razloga ili ako odbije dati prokaznu izjavu ili prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu 
kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će izricati sve dok se ovršenik ne pokori 
(članak 16.). 
(12) Odredbe stavaka 1. do 11. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i prema 
odgovornim osobama u ovršeniku pravnoj osobi. 
(13) Radi prikupljanja podataka o imovini sud može, na prijedlog ovrhovoditelja, saslušati i 
druge osobe kao svjedoke, odnosno zatražiti očitovanje od drugih osoba ili tijela. 
(14) Ako ovrhovoditelj učini vjerojatnim da se u međuvremenu stanje stvari bitno izmijenilo, sud 
može iznova naložiti ovršeniku davanje prokazne izjave odnosno prokaznoga popisa imovine po 
pravilima prethodnih stavaka ovoga članka. 
(15) Za davanje neistinitih ili nepotpunih prokaznih izjava i prokaznih popisa imovine ovršenik i 
odgovorne osobe u ovršeniku pravnoj osobi odgovaraju kao za lažan iskaz u postupku pred 
sudom. 
(16) Osobe ili tijela iz stavka 13. ovoga članka odgovaraju za davanje netočnih ili nepotpunih 
obavijesti kao za lažan iskaz u postupku pred sudom. 
(17) Ovrhovoditelj je dužan uz prijedlog iz stavka 2. ovoga članka dostaviti dokaze o postupanju 
po odredbi članka 18. ovoga Zakona, dok će u protivnom njegov prijedlog biti odbačen. 

 
Članak 18. 

 
(1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je, u roku od osam dana, na zahtjev osobe 
koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja dati podatke o tome je 
li neka fizička osoba osiguranik u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, po kojoj osnovi 
(radni odnos, samostalna profesionalna djelatnost, obrt ili samostalna djelatnost poljoprivrede) i 
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kod koga, odnosno prima li mirovinu, naknadu zbog tjelesnog oštećenja ili koju drugu stalnu naknadu 
o kojoj vodi evidenciju. 
(2) Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja tvrdi da 
namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja iz evidencije o registriranim i označenim 
vozilima dati podatke o tome je li neka osoba upisana kao vlasnik motornog vozila te o vrsti, marki, 
tipu, modelu, godini proizvodnje, registarskom broju motornog vozila i postojanju tereta na tom 
vozilu. 
(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je u roku od osam dana, na zahtjev suda ili javnog 
bilježnika, uz podatak o imenu, prezimenu i datumu rođenja ili broju osobne iskaznice ovršenika, dati 
podatak o osobnom identifikacijskom broju ovršenika, kao i podatke iz članka 217. ovoga Zakona. 
(4) Tijelo nadležno za katastarsku evidenciju je dužno, u roku od osam dana, na zahtjev osobe koja 
tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja dati ispis posjedovnih listova 
koje vodi za fizičku ili pravnu osobu. 
(5) Tijela i osobe iz stavaka 1. do 4. ovoga članka nisu dužni postupiti po zahtjevu osobe koja traži 
podatke dok im prethodno ne budu podmireni troškovi za poduzimanje radnje. 
(6) Na zahtjev suda osoba za koju ovrhovoditelj tvrdi da je ovršenikov dužnik ili da se neki dijelovi 
njegove imovine nalaze kod nje dužna je u roku od osam dana izjasniti se o tome ima li ovršenik i 
kakvu tražbinu protiv nje, odnosno nalaze li se i koji dijelovi njegove imovine kod nje. 
(7) Podnositelj zahtjeva iz stavaka 1., 2., i 4. ovoga članka dužan je u zahtjevu za davanje podataka 
navesti tražbinu radi čijeg će ostvarenja ili osiguranja pokrenuti ovršni postupak, odnosno postupak 
osiguranja te priložiti ispravu na kojoj se ona temelji. 
(8) Osobe i tijela iz stavaka 1. do 5. ovoga članka ne smiju obavijestiti dužnika o tome da su traženi 
podaci o njegovoj imovini. 
(9) Ovrhovoditelj ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog povrede dužnosti iz stavaka 1., 2., 
3., 4., 6. i 8. ovoga članka. 

 

Ovrha odluke stranoga suda 

 
Članak 19. 

 
Ovrha na temelju odluke stranoga suda može se odrediti i provesti u Republici Hrvatskoj samo ako ta 
odluka ispunjava pretpostavke za priznanje i ovrhu propisane međunarodnim sporazumom ili zakonom. 

 
Članak 22. 

 
Sud određuje ovrhu samo na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim Zakonom nije 
drukčije određeno. 

 
Članak 23. 

 
Ovršne isprave jesu: 
1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba, 
2. ovršna odluka arbitražnog suda, 
3. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku 
ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno, 
4. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava, 
5. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj, 
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6. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava. 
 

Članak 25. 
 

(1) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje ovršna je 
ako je postala pravomoćna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. Rok za dobrovoljno 
ispunjenje teče od dana dostave odluke ovršeniku, ako zakonom nije drukčije određeno. 
(2) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko trpljenje ili nečinjenje 
(propuštanje) ovršna je ako je postala pravomoćna, osim ako je u ovršnoj ispravi određen 
poseban rok za usklađivanje ponašanja ovršenika s njegovom obvezom. 
(3) Odluka donesena u upravnom postupku ovršna je ako je postala ovršna po pravilima koja 
uređuju taj postupak. 
(4) Na temelju ovršne odluke koja je postala ovršna u jednom dijelu, ovrha se može odrediti 
samo u odnosu na taj dio. 
(5) Ovrha će se odrediti na temelju sudske odluke koja nije postala pravomoćna i odluke 
donesene u upravnom postupku koja nije postala konačna ako je zakonom propisano da žalba ili 
koji drugi pravni lijek ne zadržava ovrhu. 

 
Članak 30. 

 
(1) Ako se nakon donošenja odluke, sklapanja nagodbe ili sastavljanja javnobilježničke isprave 
izmijeni stopa zatezne kamate, sud će, na prijedlog bilo koje stranke, rješenjem odrediti naplatu 
zatezne kamate po izmijenjenoj stopi za vrijeme na koje se ta izmjena odnosi. Prijedlog za 
donošenje takvog rješenja može se podnijeti do dovršetka ovršnog postupka. 
(2) Ako plaćanje zatezne kamate na troškove postupka nije određeno već u ovršnoj ispravi, sud 
će, na prijedlog ovrhovoditelja, u rješenju o ovrsi odrediti naplatu tih kamata po propisanoj stopi 
od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do naplate. 
(3) Na prijedlog ovrhovoditelja sud će odrediti naplatu zateznih kamata na troškove ovršnog 
postupka i osiguranja po propisanoj stopi od dana kada su ti troškovi učinjeni, odnosno plaćeni, 
do dana naplate. 

 
Članak 31. 

 
(1) Vjerodostojna isprava je, prema ovom Zakonu, račun, mjenica i ček s protestom i povratnim 
računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po 
zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom 
ispravom. Računom se smatra i obračun kamata. 
(2) Vjerodostojna isprava je podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te 
predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze. 
(3) Kad se iz vjerodostojne isprave ne vidi je li i kad je tražbina dospjela, ovrha će se odrediti ako 
ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu navede datum dospjelosti tražbine te ako je označio dan 
njezine dospjelosti. 

 
Članak 32. 

 
(1) Ovrha se određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao 
vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju 
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prenesena ili da je na nju na drugi način prešla. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način, 
prijenos tražbine dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku. 
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na ovrhu protiv osobe 
koja u ovršnoj ispravi nije označena kao dužnik. 
 

Članak 36. 
 
(1) Ako se prijedlog za ovrhu podnosi sudu koji o tražbini nije odlučivao u prvom stupnju, uz 
prijedlog se podnosi ovršna isprava, u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu, na kojoj je stavljena 
potvrda o ovršnosti, odnosno vjerodostojna isprava. 
(2) Potvrdu o ovršnosti daje sud, odnosno tijelo koje je odlučivalo o tražbini u prvom stupnju. 
(3) Potvrdu o ovršnosti za izdavanje koje nisu bili ispunjeni zakonom propisani uvjeti ukinut će 
rješenjem isti sud, odnosno tijelo, na prijedlog ili po službenoj dužnosti. 
(4) Arbitražni sudovi ne daju potvrde o ovršnosti svojih odluka, osim ako zakonom nije drukčije 
određeno. U povodu pravnog lijeka ovršenika sud koji vodi ovršni postupak ispitat će je li odluka 
arbitražnog suda ovršna ili nije, i u ovisnosti o ishodu takve provjere odlučiti sam o pravnom 
lijeku ili predmet proslijediti drugom nadležnom sudu (članak 51.). 
(5) Javni bilježnici sami daju potvrde o ovršnosti svojih isprava. U povodu pravnog lijeka 
ovršenika, sud koji vodi ovršni postupak ispitat će jesu li bili ispunjeni uvjeti za davanje takve 
potvrde uzimajući u obzir i izjave osoba koje su prema toj ispravi ovlaštene potvrditi nastupanje 
okolnosti o kojima ovisi stjecanje toga svojstva (članak 29. stavci 5. i 6.). Ako sud utvrdi da 
uvjeti za davanje javnobilježničke potvrde o ovršnosti nisu bili ispunjeni, tu će potvrdu ukinuti 
rješenjem u ovršnom postupku. 
(6) O zahtjevu za ukidanje potvrde o ovršnosti koju je dao javni bilježnik na svojoj ispravi, 
podnesenom izvan ovršnog postupka, odlučuje u izvanparničnom postupku općinski sud na čijem 
je području sjedište javnog bilježnika. 

 
Članak 39. 

 
(1) Prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna ili 
vjerodostojna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, osobni 
identifikacijski brojevi ovrhovoditelja i ovršenika, tražbina čije se ostvarenje traži te sredstvo 
kojim ovrhu treba provesti i, po potrebi, predmet u odnosu na koji ga treba provesti. Prijedlog 
mora sadržavati i druge propisane podatke potrebne za provedbu ovrhe. 
(2) Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati: 
1. zahtjev da sud naloži ovršeniku da u roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima 
u roku od tri od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima, i 
2. ovršni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. 
(3) Prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sud će odbaciti 
rješenjem, ne pozivajući predlagatelja da ga dopuni ili ispravi. 
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako prijedlog za ovrhu ne sadrži osobni 
identifikacijski broj ovršenika, nadležni sud ili javni bilježnik će ga pribaviti po službenoj 
dužnosti. 
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Članak 40. 
 

(1) Ovrhovoditelj može tijekom postupka, bez pristanka ovršenika, povući u cijelosti ili 
djelomice prijedlog za ovrhu. 
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će obustaviti ovrhu. 
(3) Ovrhovoditelj može nakon povlačenja prijedloga podnijeti novi prijedlog za ovrhu. 

 
Članak 41. 

 
(1) U rješenju o ovrsi moraju biti naznačeni ovršna, odnosno vjerodostojna isprava na temelju 
koje se ovrha određuje, ovrhovoditelj i ovršenik, tražbina koja se ostvaruje, sredstvo i predmet 
ovrhe te drugi podaci potrebni za provedbu ovrhe. 
(2) Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave sud će: 
1. naložiti 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 
2. odrediti ovrhu radi prisilne naplate tih tražbina. 
(3) Rješenje o ovrsi ne mora biti obrazloženo i može se izdati otiskivanjem štambilja na 
prijedlogu za ovrhu. 
(4) Rješenje o ovrsi mora sadržavati uputu o pravnom lijeku. 
(5) Sud neće po službenoj dužnosti odbaciti prijedlog za ovrhu utemeljen na pravomoćnoj 
sudskoj odluci, sudskoj nagodbi ili javnobilježničkoj ispravi samo zato što na tim ispravama nije 
bilo potvrde o ovršnosti u vrijeme odlučivanja, odnosno neće odbiti ovršni zahtjev samo zato što 
tražbina utvrđena tim ispravama nije stekla svojstvo ovršivosti. 
(6) Rješenje kojim se prijedlog za ovrhu potpuno ili djelomice odbacuje ili odbija mora biti 
obrazloženo. 

 
Članak 42. 

 
(1) Rješenje o ovrsi dostavlja se ovrhovoditelju i ovršeniku. 
(2) Rješenje kojim se odbacuje ili odbija prijedlog za ovrhu doneseno prije nego što je ovršeniku 
bilo omogućeno da se o njemu očituje dostavlja se samo ovrhovoditelju. 
(3) Rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave dostavlja se prije pravomoćnosti banci, odnosno 
Središnjem klirinškom depozitarnom društvu kod koje se vode ovršenikovi računi te drugim 
osobama i tijelima kad je to potrebno radi provedbe ovrhe. 
(4) Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dostavlja se osobama i tijelima iz stavka 3. 
ovoga članka tek pošto postane pravomoćno. 
(5) Rješenje o ovrsi na pokretnim stvarima doneseno na temelju ovršne isprave dostavlja se 
ovršeniku pri poduzimanju prve ovršne radnje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(6) Rješenje o ovrsi na pokretnim stvarima doneseno na temelju vjerodostojne isprave dostavlja 
se ovršeniku prije pristupanja provedbi ovrhe (članak 44. stavak 3.). 
(7) Ako sud koji je donio rješenje o ovrsi nije nadležan za provedbu ovrhe, uputit će svoje 
rješenje o ovrsi nadležnom sudu radi provedbe ovrhe. 
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Članak 47. 
 
(1) Sudski ovršitelj je dužan prigodom pretrage ovršenikova stana ili odjeće koju on nosi na sebi i 
poduzimanja drugih ovršnih radnji postupati s dužnim obzirima prema osobi ovršenika i članova 
njegova kućanstava. 
(2) Ovršnim radnjama u ovršenikovu stanu kojima nije nazočan ovršenik, njegov zakonski 
zastupnik, opunomoćenik ili odrasli član njegova kućanstva, moraju biti nazočna dva punoljetna 
svjedoka ili javni bilježnik. 
(3) Ovrha u prostoriji pravne osobe provodi se tako da sudski ovršitelj prije obavljanja ovršne 
radnje zatraži od zastupnika pravne osobe da on sam ili osoba koju on odredi bude nazočna 
njezinu obavljanju. Ako zastupnik pravne osobe odbije postupiti u skladu sa zahtjevom sudskoga 
ovršitelja ili ako ga sudski ovršitelj ne zatekne u prostoriji pravne osobe prigodom poduzimanja 
ovršne radnje, radnju će provesti u nazočnosti dvaju punoljetnih svjedoka. 
(4) Kad ovršnu radnju treba provesti u prostoriji koja je zaključana, a ovršenik ili njegov 
zastupnik nije nazočan ili neće prostoriju otvoriti, sudski ovršitelj otvorit će prostoriju u 
nazočnosti dvaju punoljetnih svjedoka ili javnoga bilježnika. 
(5) O obavljanju ovršnih radnji prema odredbama stavaka 2. do 4. ovoga članka sudski ovršitelj 
sastavit će poseban zapisnik koji će potpisati pozvani svjedoci, odnosno javni bilježnik. 

 
Članak 48. 

 
(1) Sudski ovršitelj je ovlašten udaljiti osobu koja ometa provedbu ovrhe, a prema okolnostima 
slučaja i zatražiti pomoć policije i pravosudne policije. Policija i pravosudna policija dužna je, 
sukladno svojim ovlastima, postupati po nalogu sudskog ovršitelja. Sudski ovršitelj može, po 
potrebi, naložiti i upotrebu sile prema osobi koja ometa ovrhu. 
(2) Prema osobi koja ometa provedbu ovrhe sud može odrediti mjere propisane člankom 16. 
ovoga Zakona. 

 
Članak 50. 

 
(1) Protiv rješenja o ovrsi ovršenik može izjaviti žalbu: 
1. ako isprava na temelju koje je ono doneseno nije ovršna isprava, 
2. ako ta isprava nije stekla svojstvo ovršnosti, 
3. ako je ovršna isprava ukinuta, poništena, preinačena ili na drugi način stavljena izvan snage, 
odnosno ako je na drugi način izgubila svoju djelotvornost ili je utvrđeno da je bez učinka, 
4. ako su se stranke javnom ili po zakonu ovjerovljenom ispravom sastavljenom nakon nastanka 
ovršne isprave sporazumjele da ovrhovoditelj neće na temelju ovršne isprave, trajno ili za 
određeno vrijeme, tražiti ovrhu, 
5. ako je protekao rok u kojemu se po zakonu može tražiti ovrha, 
6. ako je ovrha određena na predmetu koji je izuzet od ovrhe, odnosno na kojem je mogućnost 
ovrhe ograničena, 
7. ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na temelju ovršne isprave, odnosno ako nije 
ovlašten na temelju nje tražiti ovrhu protiv ovršenika, 
8. ako nije ispunjen uvjet koji je određen ovršnom ispravom, osim ako zakonom nije drukčije 
propisano, 
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9. ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije 
mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili 
upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, 
10. ako je ispunjenje tražbine, makar i na određeno vrijeme, odgođeno, zabranjeno, izmijenjeno 
ili na drugi način onemogućeno zbog činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije 
mogao istaknuti u postupku iz kojega potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili 
upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, ili 
11. ako je nastupila zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom. 
(2) U žalbi iz stavka 1. ovoga članka ovršenik može iznositi nove činjenice i nove dokaze ako se 
tiču razloga zbog kojih je ona izrijekom dopuštena te zbog bitnih povreda odredaba ovršnoga 
postupka. 
(3) Nove činjenice koje se tiču razloga iz stavka 1. točaka 7., 9., 10. i 11. ovoga članka sud smije 
utvrđivati samo u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona. 
(4) Žalba je dopuštena zbog povrede pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti. 
(5) U povodu žalbe iz stavka 1. ovoga članka sud pazi po službenoj dužnosti na razloge iz stavka 
1. točaka 1., 3. i 5. ovoga članka te na okolnost da je u slučaju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka 
ovrha određena na predmetima iz članka 4. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona. Sud pazi po službenoj 
dužnosti i na pogrešnu primjenu materijalnog prava te na bitne povrede ovršnoga postupka kada 
se na njih tako pazi prema odredbama Zakona o parničnom postupku. 
(6) Ovrhovoditelj može žalbom pobijati rješenje o ovrsi ako je njime prekoračen njegov zahtjev 
te zbog odluke o troškovima postupka. 
(7) Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi ne odgađa provedbu ovrhe, ako ovim Zakonom nije 
drukčije određeno. 

 
Članak 51. 

 
(1) U povodu žalbe protiv rješenja o ovrsi sud prvog stupnja može žalbu prihvatiti ako ocijeni da 
je osnovana te, u cijelosti ili djelomice, doneseno rješenje o ovrsi preinačiti i ovršni zahtjev 
odbiti, ili ukinuti rješenje o ovrsi i ovršni prijedlog odbaciti ili oglasiti se stvarno ili mjesno 
nenadležnim i predmet ustupiti nadležnom sudu, osim u slučajevima iz članka 52. ovoga Zakona. 
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka sud prvog stupnja ukinut će provedene radnje, osim 
kad se oglasio nenadležnim i predmet ustupio nadležnom sudu. Sud kome je predmet ustupljen 
kao nadležnom može provedene radnje ukinuti ako ocijeni da je to potrebno radi pravilne 
provedbe ovrhe. 
(3) Ako ocijeni da žalba nije osnovana, sud prvog stupnja uputit će predmet sudu drugog stupnja. 
(4) Radi provjere osnovanosti navoda žalbe sud prvoga stupnja može, po potrebi, saslušati 
stranke i druge sudionike te obaviti druge izviđaje. 
(5) Sud prvoga stupnja dužan je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti i otpremiti u roku od 
trideset dana. U tom je roku u slučaju iz stavka 3. ovoga članka dužan predmet uputiti 
drugostupanjskom sudu. 
(6) Drugostupanjski sud dužan je rješenje o žalbi donijeti i otpremiti u roku od šezdeset dana od 
dana kada ju je primio. 
(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba protiv koje sud prvoga stupnja 
nema ovlasti iz te odredbe. 
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Članak 53. 
 
(1) Ovršenik može zbog razloga iz članka 50. stavka 1. točke 7. i točaka 9. do 11. ovoga Zakona 
podnijeti žalbu protiv rješenja o ovrsi i nakon njegove pravomoćnosti ako taj razlog nije mogao 
iz opravdanih razloga istaknuti već u roku za žalbu protiv toga rješenja. 
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti sve do dovršetka ovršnoga postupka. 
(3) Ovršenik je dužan u žalbi iz stavka 1. ovoga članka istaknuti sve razloge iz stavka 1. ovoga 
članka koje može istaknuti u vrijeme njezina podnošenja. Sud će odbaciti naknadno podnesenu 
žalbu nakon proteka roka koja se temelji na razlozima koje je ovršenik mogao istaknuti u prije 
podnesenoj žalbi. 
(4) Podnošenje žalbe iz stavka 1. ovoga članka ne sprječava provedbu ovrhe i ostvarenje 
ovrhovoditeljeve tražbine, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 

 
Članak 57. 

 
(1) Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršenik može podnijeti prigovor u 
roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od tri dana, osim ako ne pobija 
samo odluku o troškovima postupka. 
(2) Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave kada se prigovorom iz stavka 1. ovoga 
članka pobija samo u dijelu kojim je određena ovrha može se pobijati samo iz razloga zbog kojih 
se rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave može pobijati žalbom (članak 50.). 
(3) Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se u dijelu kojim je njime određena 
ovrha pobijati žalbom nakon proteka roka (članak 53.) iz razloga navedenih u članku 50. točkama 
7., 9., 10. i 11. ovoga Zakona, samo ako je činjenica na kojoj se temelji taj prigovor nastala nakon 
donošenja rješenja o ovrsi. 

 
Članak 58. 

 
(1) Ako u prigovoru protiv rješenja o ovrsi donesenom na temelju vjerodostojne isprave ovršenik 
nije odredio u kojem dijelu pobija to rješenje, smatrat će se da rješenje pobija u cijelosti. 
(2) Ako se rješenje o ovrsi pobija u cijelosti ili samo u dijelu kojim je ovršeniku naloženo da 
namiri tražbinu, sud kojemu je prigovor podnesen stavit će izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu 
kojim je određena ovrha i ukinuti provedene radnje, a postupak će nastaviti kao u povodu 
prigovora protiv platnoga naloga, a ako za to nije mjesno nadležan, dostavit će predmet 
nadležnom sudu. 
(3) Ako se rješenje o ovrsi pobija samo u dijelu kojim je određena ovrha, daljnji postupak 
nastavit će se kao postupak po žalbi protiv rješenja o ovrsi donesenog na temelju ovršne isprave. 
(4) Ako se prigovor iz stavka 3. ovoga članka prihvati, dio rješenja o ovrsi kojim je ovršeniku 
naloženo da namiri tražbinu ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može ponovno tražiti 
ovrha. 
(5) Ako ovršenik pobija rješenje o ovrsi samo djelomično u dijelu kojim je njime ovršeniku 
naloženo da namiri ovrhovoditeljevu tražbinu, sud će za nepobijani dio toga dijela rješenja 
zaključkom utvrditi da je postao pravomoćan i ovršan te će pristupiti provedbi određene ovrhe 
samo radi ostvarenja dijela tražbine koji je njime pravomoćno utvrđen. Sud će zaključkom 
odrediti razdvajanje postupaka tako da se u odnosu na pobijani dio rješenja o ovrsi postupak 
nastavlja na način određen stavcima 2. i 3. ovoga članka. U tom slučaju sud će umnožiti spis radi 
provedbe zaključka o razdvajanju postupka. 
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(6) Prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen. Neobrazloženi prigovor sud će odbaciti. 
(7) Ako ovršenik ne podnese prigovor protiv dijela rješenja o ovrsi kojim mu je naloženo da 
namiri tražbinu protiv toga dijela rješenja može tražiti ponavljanje postupka po pravilima 
parničnoga postupka. 
(8) Ako sud kojem je prijedlog iz stavka 7. ovoga članka podnesen nije nadležan odlučivati po 
pravilima parničnoga postupka, ustupit će predmet nadležnom sudu radi odlučivanja o prijedlogu. 

 
Članak 59. 

 
(1) Osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta ovrhe ima takvo pravo koje sprječava ovrhu može 
podnijeti prigovor protiv ovrhe tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom. 
(2) Prigovor se može podnijeti do dovršetka ovršnoga postupka. Podnošenje prigovora ne 
sprječava provedbu ovrhe i ostvarenje ovrhovoditeljeve tražbine. 
(3) Sud će prigovor dostaviti ovrhovoditelju i ovršeniku i pozvati ih da se u roku od osam dana 
očituju o prigovoru. 

 
Članak 65. 

 
(1) Na prijedlog ovršenika sud može, ako ovršenik učini vjerojatnim da bi provedbom ovrhe trpio 
nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, ili ako učini vjerojatnim da je to potrebno da bi se 
spriječilo nasilje, u potpunosti ili djelomice odgoditi ovrhu: 
1. ako je protiv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek, 
2. ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojemu je donesena odluka 
na temelju koje je određena ovrha ili prijedlog za ponavljanje postupka, 
3. ako je podnesena tužba za poništaj presude izbranoga suda na temelju koje je određena ovrha, 
4. ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na 
temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti, 
5. ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi izjavio žalbu iz članaka 52. ili 53. ovoga Zakona ili 
podnio tužbu iz članaka 52. ili 55. ovoga Zakona, 
6. ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja kojim je potvrđena ovršnost ovršne isprave, 
odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je to rješenje doneseno, 
7. ako ovršenik ili sudionik u postupku zahtijeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe, 
8. ako ovrha, prema sadržaju ovršne isprave, ovisi o istodobnom ispunjenju neke obveze 
ovrhovoditelja, a ovršenikje uskratio ispunjenje svoje obveze zato što ovrhovoditelj nije ispunio 
svoju obvezu niti je pokazao spremnost da je istodobno ispuni. 
(2) Odluku o prijedlogu za odgodu sud će donijeti nakon što ovrhovoditelju omogući da se o 
njemu očituje, ako okolnosti slučaja ne zahtijevaju da se postupi drukčije. 
(3) Sud može na zahtjev ovrhovoditelja odgodu ovrhe uvjetovati davanjem primjerene jamčevine. 
Takav prijedlog ovrhovoditelj može podnijeti i nakon što je rješenje o odgodi ovrhe doneseno. 
(4) Ako ovršenik ne da jamčevinu u roku koji mu sud odredi, a koji ne može biti duži od petnaest 
dana, smatrat će se da je odustao od prijedloga za odgodu, sud će donijeti rješenje o nastavku 
ovrhe. 
(5) Za vrijeme odgode ovrhe neće se poduzimati radnje kojima se ona provodi. 
(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, u ovrsi radi naplate novčane tražbine i nakon 
donošenja rješenja o odgodi ovrhe provest će se radnje na temelju kojih ovrhovoditelj stječe 
založno pravo ili pravo namirenja na predmetu ovrhe. Na prijedlog ovrhovoditelja provest će se i 
procjena predmeta ovrhe. 
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(7) Ako odbije prijedlog za odgodu ovrhe, sud će nastaviti s ovrhom i prije pravomoćnosti 
rješenja kojim je prijedlog odbijen. 

 
Članak 69. 

 
Ako se ovrhovoditelj suglasi s prijedlogom ovršenika o odgodi ovrhe, odnosno ako se 
ovrhovoditelj i ovršenik suglase s prijedlogom treće osobe o odgodi ovrhe, sud će odgodu 
odrediti ne ispitujući postoje li za to propisane pretpostavke. 

 
Članak 70. 

 
(1) Ako je ovrha odgođena zato što su ovršenik ili treća osoba izjavili pravni lijek, odnosno 
izvanredno pravno sredstvo, odgoda traje do završetka postupka po tom lijeku, odnosno sredstvu. 
(2) U drugim slučajevima u kojima je ovršenik predložio odgodu, sud može, prema okolnostima 
slučaja, odrediti vrijeme za koje se ovrha odgađa. 
(3) Ako sud na prijedlog ovrhovoditelja odgodi ovrhu, može je odgoditi najviše za šest mjeseci. 
(4) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka ovrhovoditelj ne predloži nastavak ovrhe prije isteka 
roka na koji je ovrha odgođena, sud će obustaviti ovrhu. 

 
Članak 82. 

 
(1) Uz prijedlog za ovrhu na nekretnini ovrhovoditelj je dužan podnijeti izvadak iz zemljišne 
knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana kao vlasništvo ovršenika. 
(2) Ako je pravo na nekretnini iz stavka 1. ovoga članka upisano u zemljišnoj knjizi na drugu 
osobu, a ne na ovršenika, prijedlogu se može udovoljiti samo ako ovrhovoditelj podnese ispravu 
koja je podobna za upis ovršenikova prava. 
(3) Ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članka 132. ovoga Zakona. 

 
Članak 86. 

 
(1) U postupku ovrhe na nekretnini namiruju se i založni vjerovnici koji nisu predložili ovrhu. 
(2) Založna prava uknjižena na nekretnini prestaju danom pravomoćnosti rješenja o dosudi 
nekretnine kupcu pa makar založni vjerovnici nisu potpuno namireni. 
(3) Kupac nekretnine i založni vjerovnik mogu se sporazumjeti, najkasnije na ročištu za prodaju, 
da založno pravo ostane na nekretnini i nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, a da 
kupac preuzme ovršenikov dug prema tom vjerovniku u iznosu koji bi mu pripadao u ovršnom 
postupku. U tom se slučaju kupovnina umanjuje za iznos preuzetoga duga. 
(4) Kupac i založni vjerovnik sporazum iz stavka 3. ovoga članka sklapaju u obliku sudske 
nagodbe u ovršnom postupku ili javnobilježničke isprave. 
 

Članak 91.  
 

(1) Ne mogu biti predmet ovrhe poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade poljodjelca u 
opsegu potrebnom za njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova njegove uže obitelji te drugih 
osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.  
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima iz članka 77. ovoga Zakona. 
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Članak 92. 
 
(1) Vrijednost nekretnine sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni nakon održanog ročišta na 
kojemu će strankama biti omogućeno da se o tome izjasne te da prilože odgovarajuće pisane 
dokaze. Podatke o stanju na tržištu nekretnina sud može zatražiti i od porezne uprave, ako ocijeni 
da je to potrebno. 
(2) Pri utvrđivanju vrijednosti nekretnine vodit će se računa i o tome koliko ona manje vrijedi 
zato što na njoj ostaju određena prava i tereti i nakon prodaje. 
(3) Ako su u sudskom ili izvansudskom sporazumu na temelju kojega je stečeno založno ili koje 
drugo odgovarajuće pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine čije se namirenje traži stranke 
utvrdile vrijednost nekretnine, ta će se vrijednost uzeti kao mjerodavna, osim ako se stranke 
drukčije ne sporazumiju u postupku pred sudom najkasnije do donošenja zaključka o prodaji. 
(4) Odredba stavka 3. ovoga članka neće se primijeniti ako ima založnih vjerovnika, ovlaštenika 
prava na namirenje ili osobnih služnosti upisanih u zemljišnoj knjizi koji prestaju prodajom 
nekretnine, koji se u ovrsi na nekretnini namiruju prije ovrhovoditelja koji je zatražio ovrhu, osim 
ako se oni tako ne sporazumiju najkasnije do donošenja zaključka o prodaji. 

 
Članak 94. 

 
(1) Svaka osoba koja se ima pravo namiriti iz prodajne cijene nekretnine, a koja po redu 
prvenstva dolazi ispred ovrhovoditelja, može predložiti da se ovrha obustavi ako utvrđena 
vrijednost nekretnine ne pokriva ni djelomice iznos tražbine ovrhovoditelja. 
(2) Prijedlog za obustavu ovrhe može se podnijeti u roku od osam dana od dana dostave 
zaključka o prodaji. 
(3) Sud će, prema okolnostima slučaja, ocijeniti je li prodaja svrhovita s obzirom na vjerojatnu 
visinu iznosa djelomičnoga namirenja ovrhovoditelja koji je predložio ovrhu. 
(4) U slučaju obustave ovrhe iz stavka 1. ovoga članka troškove postupka snosi ovrhovoditelj 
koji je pokrenuo ovrhu. 

 
Članak 95. 

 
(1) Nakon provedbe postupka za utvrđivanje vrijednosti nekretnine sud donosi zaključak o 
prodaji nekretnine kojim se utvrđuje vrijednost nekretnine i određuju način i uvjeti prodaje te 
vrijeme i mjesto prodaje ako se prodaja obavlja dražbom. 
(2) U zaključku o prodaji posebno će se istaknuti mogućnost da se vrijednost konačno utvrdi na 
ročištu za prodaju. 
(3) Zaključak o prodaji objavljuje se na sudskoj oglasnoj ploči i na drugi uobičajeni način. 
(4) Zaključak o prodaji objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnoga priopćavanja ako 
ona predujmi za to potrebna sredstva. 
(5) Sud može ovlastiti stranku da o svom trošku objavi zaključak o prodaji u sredstvima javnoga 
priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem u prodaji 
nekretnina. 
(6) Od objavljivanja zaključka o prodaji na sudskoj oglasnoj ploči do dana prodaje mora proteći 
najmanje trideset dana. 
(7) Zaključak o prodaji dostavlja se strankama, založnim vjerovnicima, sudionicima u postupku, 
osobama koje imaju upisano pravo prvokupa i nadležnom tijelu porezne uprave. 
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Članak 96. 
 
(1) Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnoj knjizi ima 
prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu 
kupuje uz iste uvjete. 
(2) Ako se nekretnina prodaje neposrednom pogodbom, sud će prije prodaje pozvati imatelja 
uknjiženoga prava prvokupa, odnosno imatelja zakonskoga prava prvokupa koji je o tom svom 
pravu prije toga obavijestio sud da se u određenom roku u zapisnik kod suda očituje hoće li se 
tim pravom koristiti. 

 
Članak 97. 

 
(1) Prodaja nekretnine obavlja se usmenom javnom dražbom. 
(2) Ročište za prodaju nekretnine održava se u sudskoj zgradi, ako sud nije drukčije odredio. 
(3) Ročište za prodaju održava se pred sucem pojedincem, ali sud može zaključkom o prodaji 
održavanje toga ročišta povjeriti i javnom bilježniku. 
(4) Stranke, založni vjerovnici i nositelji osobnih služnosti i stvarnih tereta koji prestaju prodajom 
nekretnine mogu se sporazumjeti najkasnije do prodaje nekretnine na javnoj dražbi da se prodaja 
nekretnine obavi u određenom roku neposrednom pogodbom preko osobe ovlaštene za promet 
nekretnina, sudskoga ovršitelja, javnoga bilježnika ili na drugi način. 
(5) Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom sklapa se u pisanom obliku. Ugovor u ime i za 
račun ovršenika sklapa osoba kojoj je povjerena prodaja na temelju zaključka kojim je sud 
ovlašćuje na sklapanje toga ugovora. Potpisi osoba koje sklapaju ugovor moraju biti 
javnobilježnički ovjerovljeni. 
(6) Ugovor iz stavka 5. ovoga članka ima učinak od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi. 

 
Članak 98. 

 
(1) Uvjeti prodaje, uz ostale podatke, sadrže: 
1. pobliži opis nekretnine s pripadcima, 
2. naznaku prava koja ne prestaju prodajom, 
3. naznaku je li nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima 
svoje obitelji u nekretnini ili je ona dana u najam ili zakup, 
4. vrijednost nekretnine utvrđenu zaključkom o prodaji, 
5. cijenu po kojoj se nekretnina može prodati i tko je dužan platiti poreze i pristojbe u svezi s 
prodajom, 
6. rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu, 
7. način prodaje, 
8. iznos osiguranja, rok u kojemu mora biti dano, kod koga i kako mora biti dano, 
9. posebne uvjete koje kupac mora ispunjavati da bi mogao steći nekretninu. 
(2) Rok u kojemu je kupac dužan položiti kupovninu ne može biti duži od šest mjeseci od dana 
prodaje, bez obzira na to isplaćuje li se cijena odjednom ili u obrocima. 
(3) U uvjetima prodaje sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji će ponuditi 
nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože 
kupovninu u roku koji će im za to biti određen. 
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Članak 99. 
 
(1) U javnoj dražbi, kao kupci, mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu. 
(2) Pri prodaji neposrednom pogodbom kupac daje osiguranje u sudski, odnosno javnobilježnički 
polog. 
(3) Pored osoba koje po ovom Zakonu nisu dužne dati jamčevinu u ovršnom postupku, 
jamčevinu nisu dužni dati ovrhovoditelj na čiji je prijedlog određena ovrha i nositelji prava 
upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu 
iznos jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, 
taj iznos mogao namiriti iz kupovnine. 
(4) Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja 
javne dražbe. 

 
Članak 100. 

 
(1) Ročište za dražbu održat će se i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj. 
(2) Sud, odnosno javni bilježnik može, na prijedlog stranke ili drugih osoba koje se namiruju u 
ovršnom postupku, odrediti, prema okolnostima slučaja, da se ročište za prodaju odgodi ako 
sudjeluje samo jedan ponuditelj. 

 
Članak 102. 

 
(1) Na prvom ročištu za dražbu nekretninu se ne može prodati ispod dvije trećine utvrđene 
vrijednosti nekretnine (članak 92.). 
(2) Na drugom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod jedne polovine njezine 
utvrđene vrijednosti. 
(3) Od prvog do drugog ročišta za dražbu mora proteći najmanje trideset dana. 
(4) Ako se nekretnina ne proda ni na drugom ročištu za dražbu, sud će obustaviti ovrhu. 
(5) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju 
kada se nekretnina prodaje neposrednom pogodbom. 
(6) Ovrhovoditelj može najkasnije na drugom ročištu za dražbu predložiti da se, ako se 
nekretnina ne proda ni na tom ročištu, u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi 
osiguranja tražbine radi čije je naplate ovrha određena (članci 295. do 298.). Na taj se prijedlog 
ne plaćaju posebne pristojbe. Prednosni red takvoga založnog prava ovrhovoditelja računa se od 
dana stjecanja prava na namirenje (članak 84. stavak 2., članak 114. stavak 3.). 
(7) Obustava ovrhe ne sprječava pokretanje novoga ovršnoga postupka radi naplate iste tražbine 
na istoj nekretnini. 
 

Ročište za dražbu i dosuda 

 
Članak 103. 

 
(1) Pošto utvrdi da je udovoljeno uvjetima za održavanje ročišta za dražbu, sudac, odnosno javni 
bilježnik objavljuje da se pristupa dražbi. 
(2) Dražba se zaključuje nakon proteka deset minuta neposredno poslije stavljanja najpovoljnije 
ponude. 
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(3) Nakon zaključenja dražbe sudac, odnosno javni bilježnik utvrđuje koji je ponuditelj ponudio 
najveću cijenu i da je ispunio uvjete da mu se dosudi nekretnina. 
(4) O dosudi nekretnine sud donosi pisano rješenje (rješenje o dosudi) koje se objavljuje na 
oglasnoj ploči suda. 
(5) Smatrat će se da je rješenje iz stavka 4. ovoga članka dostavljeno svim osobama kojima se 
dostavlja zaključak o prodaji te svim sudionicima u dražbi istekom trećega dana od dana njegova 
isticanja na oglasnoj ploči. Te osobe imaju pravo tražiti da im se u sudskoj pisarnici neposredno 
preda otpravak rješenja. 
(6) U rješenju o dosudi sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili 
nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu 
ne polože kupovninu u roku koji im je određen ili koji će im biti određen. U tom slučaju sud će 
donijeti posebno rješenje o dosudi svakom sljedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se 
nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju 
najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio višu cijenu. 
(7) O ročištu za prodaju vodi se zapisnik. 

 
Članak 106. 

 
(1) Kupac je dužan položiti u sud ili kod javnoga bilježnika kupovninu u roku određenom u 
zaključku o prodaji. 
(2) Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti 
nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom. 
(3) Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između 
kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. 
(4) Ako je kupac iz stavka 2. ovoga članka osoba koja je oslobođena davanja jamčevine, sud će, 
na prijedlog bilo koje od stranaka ili drugih sudionika u postupku, rješenjem naložiti toj osobi da 
položi kod suda iznos koji odgovara jamčevini od čijeg je davanja bila oslobođena. Žalba protiv 
toga rješenja ne odgađa ovrhu. Ovrhu na temelju toga rješenja, na prijedlog bilo koje od stranaka 
ili sudionika u postupku, sud će odrediti u istom ovršnom postupku. S naplaćenim iznosom 
postupit će se u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka. Ovrha se može odrediti i na iznosu 
koji bi ta osoba dobila prigodom namirenja vjerovnika. 
(5) Kupac iz stavka 4. ovoga članka može sudjelovati na novoj dražbi nekretnine samo ako položi 
jamčevinu koja će biti određena za tu dražbu. 

 
Članak 107. 

 
(1) Ovrhovoditelj koji je kupac i jedini vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine, nije dužan 
položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova ovršna tražbina ili manje. 
(2) Ako kupovnina iznosi više od njegove ovršne tražbine, ovrhovoditelj je dužan položiti 
razliku. 
(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i kad je kupac osoba koja se u ovršnom 
postupku namiruje prije svih ostalih vjerovnika koji imaju pravo na namirenje iz iste kupovnine, 
s time da je ona dužna položiti onaj iznos kupovnine koji odgovara iznosu troškova postupka na 
čiju naknadu imaju prvenstveno pravo druge osobe koje se namiruju iz kupovnine (članak 113.). 
(4) Sud može odlučiti da kupac koji je osoba koja ima pravo na namirenje iz kupovnine ne položi 
dio kupovnine za koji se osnovano može pretpostaviti da će biti pokriven iznosom koji će mu 
pripasti prema rješenju o namirenju. 
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(5) O oslobođenju kupca od polaganja kupovnine prema odredbama stavaka 1. do 4. ovoga 
članka sud odlučuje, na temelju zahtjeva kupca postavljenog najkasnije na ročištu za dražbu, u 
rješenju o dosudi. 

 
Članak 127. 

 
Prodajom nekretnine ovršenik gubi pravo posjeda nekretnine i dužan ju je predati kupcu odmah 
nakon dostave zaključka o predaji nekretnine kupcu, ako zakonom ili u sporazumu s kupcem nije 
drukčije određeno. 

 
Članak 128. 

 
(1) Ovrhovoditelj može već u prijedlogu za ovrhu prodajom nekretnine, a i kasnije sve do predaje 
nekretnine kupcu, zatražiti i njezino ispražnjenje te predaju kupcu na temelju zaključka o predaji 
nekretnine kupcu. 
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će u rješenju o ovrsi odrediti ispražnjenje nekretnine i 
njezinu predaju kupcu nakon pravomoćnosti rješenja o predaji nekretnine kupcu. 
(3) Nakon što donese zaključak o predaji nekretnine kupcu, sud će, na prijedlog kupca pristupiti 
ovrsi radi ispražnjenja i predaje nekretnine kupcu. 
(4) Ovrha iz stavka 3. ovoga članka provodi se po pravilima ovoga Zakona o ovrsi ispražnjenjem 
i predajom nekretnine. 
(5) U ovršnom postupku iz stavka 4. ovoga članka kupac stječe položaj ovrhovoditelja 
podnošenjem prijedloga iz stavka 3. ovoga članka. 

 
Članak 149. 

 
(1) Pokretnine se prodaju usmenom javnom dražbom ili neposrednom pogodbom. Način prodaje 
određuje zaključkom sud, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari. 
(2) Javnu dražbu provodi sudski ovršitelj. Sud može zaključkom provedbu dražbe povjeriti 
javnom bilježniku. 
(3) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane, i sudskoga 
ovršitelja ili osobe koja obavlja komisione poslove, s druge strane. Sudski ovršitelj pokretnine 
prodaje, u ime i za račun ovršenika, a osoba koja obavlja komisione poslove u svoje ime, a za 
račun ovršenika. 
(4) Prodaja dražbom odredit će se ako su u pitanju pokretnine veće vrijednosti, a može se 
očekivati da će se prodati po većoj cijeni od procijenjene vrijednosti. 
(5) Prodaja pokretnina objavit će se pravodobno na oglasnoj ploči suda, a može se objaviti i na 
način predviđen za objavljivanje prodaje nekretnine. 
(6) Ovrhovoditelj i ovršenik obavijestit će se o mjestu, danu i satu prodaje. 

 
Članak 169. 

 
(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u 
ovršnom postupku. Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, 
a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna. 
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(2) Očevidnik o nekretninama iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o strankama, katastarskoj 
čestici, katastarskoj općini, površini i adresi nekretnine, što u naravi predstavlja, koje su veličine 
pojedini njezini dijelovi, procijenjenoj vrijednosti, drugim uvjetima prodaje i ročištu za dražbu. 
(3) Očevidnik o pokretninama iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o strankama, podatke 
kojima se ona može identificirati ako se radi o pojedinačno određenoj stvari, odnosno o njezinoj 
vrsti, količini i kvaliteti ako se radi o stvarima određenima po rodu i količini prema podacima iz 
zapisnika o pljenidbi, o procijenjenoj vrijednosti pokretne stvari, drugim uvjetima prodaje i 
ročištu za dražbu. 
(4) U očevidniku će se naznačiti i gdje se, kada i kako stvar može razgledati. 
(5) Očevidnik je javan. Dostupnost podataka upisanih u očevidnik osigurat će se preko interneta. 
(6) Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja očevidnika iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, način i rokove 
dostave podataka, obrasce za dostavu podataka te način zaštite identiteta stranke propisat će 
ministar nadležan za poslove pravosuđa. 

 
Članak 170. 

 
(1) Sud koji vodi ovršni postupak dužan je Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti 
podatke iz članka 169. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona. Sud koji vodi ovrhu dužan je obavijestiti 
Hrvatsku gospodarsku komoru o tome je li predmet ovrhe prodan, odnosno dostaviti joj podatke 
o vremenu održavanja nove dražbe i novim uvjetima prodaje. Ako se prodaja obavlja preko 
javnog komisionara, javni je komisionar dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode 
dostaviti podatke o rješenju o ovrsi na pokretninama, strankama, naknadno procijenjenoj 
vrijednosti pokretnine, uvjetima prodaje, vremenu dražbe i načinu razgledanja pokretnina. Javni 
je komisionar dužan obavijestiti Hrvatsku gospodarsku komoru i o tome je li predmet ovrhe 
prodan, odnosno dostaviti joj podatke o vremenu održavanja nove dražbe i novim uvjetima 
prodaje. 
(2) Hrvatska gospodarska komora dužna je bez odgode u očevidnik upisati propisane podatke o 
nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. 

 
Članak 172. 

 
Izuzeti su od ovrhe: 
1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili 
smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno 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 doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno, 
6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima, 
7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine 
naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika, 
8. primanja po osnovi odličja i priznanja, 
9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. 
10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima. 
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Članak 173. 
 
(1) Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine 
prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi 
zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno 
gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja 
uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, osim u 
slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od 
ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene 
netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. 
(2) Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od 
ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate 
tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili 
smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog 
smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika. 
(3) Prosječna netoplaća u smislu stavka 1. ovoga članka jest prosječan iznos mjesečne netoplaće 
isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj 
– kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u 
»Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će 
se u idućoj godini. 
(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, 
naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba 
te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom 
novčanom primanju civilnih i vojnih osoba, osim na ovrhu na primanjima iz stavaka 5. i 6. ovoga 
članka. 
(5) Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za 
tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga 
uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne 
sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do 
iznosa od jedne polovice toga primanja. 
(6) Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na 
primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi 
iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje. 

 
Članak 197. 

 
(1) Rješenjem o ovrsi na plaći određuje se pljenidba određenoga dijela plaće i nalaže se 
poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati 
odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. 
(2) Rješenje o ovrsi odnosi se i na povećanje plaće do kojega dođe nakon dostave rješenja o 
ovrsi. 

 
Članak 202. 

 
(1) Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se 
radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, 
osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe. Suglasnost kojom se dopušta pljenidba 
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plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi 
pravne učinke. 
(2) Isprava iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla 
iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, te pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi. 
(3) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja 
vjerovnik, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s 
povratnicom ili preko javnoga bilježnika. 
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zapljena na temelju suglasnosti dužnika nema 
utjecaja na provedbu ovrhe na plaći radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, 
naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne 
sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja 
uzdržavanja. 
(5) Isprava iz stavka 1. ovoga članka ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti 
ovrha protiv dužnika i na drugim predmetima ovrhe. 
(6) Odredbe stavaka 1. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na jamca ako je 
dao suglasnost iz stavka 1. ovoga članka. 
(7) Za dopuštenost izjave o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka mjerodavni su činjenično stanje 
i podaci iz članka 173. stavka 3. ovoga Zakona u vrijeme potvrde te izjave kod javnog bilježnika. 

 
Članak 204. 

 
(1) Rješenjem o ovrsi na novčanoj tražbini po računu nalaže se Agenciji da banci izda nalog da 
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. To rješenje ima 
učinak rješenja o ovrsi kojim su određeni zapljena novčane tražbine i prijenos radi naplate. 
(2) Rješenje o ovrsi istodobno će se dostaviti Agenciji, ovrhovoditelju i ovršeniku. 

 
Članak 206. 

 
(1) Banka će prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava obaviti kad za to dobije nalog Agencije. 
(2) Ako se ovrha provodi na temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi, Agencija će naložiti banci da 
novčani iznos za koji je određena ovrha prenese na račun naznačen u rješenju o ovrsi. 
(3) Ovršenik može, nakon što primi rješenje o ovrsi, predložiti odgodu ovrhe iz razloga 
navedenih u članku 65. ovoga Zakona. O prijedlogu za odgodu ovrhe podnesenom u roku za 
žalbu protiv rješenja o ovrsi sud će odlučiti u roku od 8 dana i, ako prihvati taj prijedlog, rješenje 
o odgodi odmah dostaviti Agenciji u pisanom otpravku, a u slučaju potrebe priopćiti i telefaksom, 
elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način. 
(4) Ako Agencija u roku od trideset dana od dana kad joj je dostavljeno nepravomoćno rješenje o 
ovrsi ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili o obustavi ovrhe, 
naložit će prijenos zaplijenjenog iznosa na račun naveden u rješenju o ovrsi. Agencija će naložiti 
prijenos i prije proteka roka od trideset dana ako ovršenik u Agenciji da pisanu suglasnost kojim 
izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka toga roka. 
(5) Ako je rješenjem o ovrsi naloženo plaćanje određenih iznosa u određenim razmacima, 
Agencija će banci izdavati naloge za prijenos u skladu s nalogom iz rješenja o ovrsi. Redoslijed 
naplate svih budućih obroka računa se prema vremenu kad je Agencija primila rješenje o ovrsi, 
osim ako Agencija naknadnim nalogom za isplatu pojedinih tražbina sukladno odredbama 
posebnog zakona ne odredi drukčije. 
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(6) Mogući sporovi između stranaka, odnosno stranaka i Agencije, odnosno banke o tome je li 
Agencija, odnosno banka postupila prema rješenju o ovrsi, a osobito o tome je li ovrhovoditelj u 
cijelosti namiren rješavat će se u parničnom postupku. 

 
Članak 208. 

 
Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice koju je vjerovnik izravno dostavio Agenciji, 
Agencija će postupiti kao u povodu pravomoćnog rješenja o ovrsi. 

 
Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda,  

upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca 

 
Članak 209. 

 
(1) Ako ovrhovoditelj izravno zatraži od Agencije da na temelju ovršne odluke i nagodbe 
domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju 
potvrdu o ovršnosti, odnosno obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade 
plaće ili otpremnine provede naplatu te tražbine prijenosom novčanih sredstava s računa koje 
ovršenik ima kod banaka na ovrhovoditeljev račun kojeg je odredio u zahtjevu za izravnu 
naplatu, Agencija će postupiti kao u povodu nepravomoćnog rješenja o ovrsi koje je dostavio sud. 
(2) Sadržaj i oblik zahtjeva za izravnu naplatu utvrdit će ministar nadležan za poslove pravosuđa 
pravilnikom koji će donijeti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Uz 
zahtjev ovrhovoditelj treba priložiti izvornik ili otpravak ovršne odluke ili nagodbe domaćeg suda 
ili upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca iz stavka 1. ovoga članka. 
(3) U postupku izravne naplate tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili 
upravnog tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 205. i 206. ovoga Zakona. 
(4) Agencija će primjerak zahtjeva s podacima o ovršnoj odluci i nagodbi domaćeg suda ili 
upravnog tijela, odnosno obračunu poslodavca na temelju kojih je zatražena izravna naplata 
poslati ovršeniku na adresu iz zahtjeva za izravnu naplatu. 
(5) Banka kojoj je Agencija naložila da provede zapljenu računa ovršenika dužna je bez odgode 
na način koji je uobičajen za obavještavanje imatelja računa o promjenama na računu obavijestiti 
ovršenika da su mu određena sredstva na računu zaplijenjena te da odgovarajuće podatke o tome 
može dobiti od Agencije (određene podružnice Agencije). 
(6) Ako Agencija u roku od trideset dana od dana kad joj je dostavljena isprava iz stavka 1. ovoga 
članka ne primi rješenje suda o odgodi izdavanja naloga bankama za provedbu prijenosa 
zaplijenjenih sredstava ili rješenje suda kojim se takav prijenos proglašava nedopuštenim na 
temelju ovršne isprave na temelju koje je ona zatražena, izdat će nalog bankama da obave 
prijenos sredstava s računa ovršenika na račun koji je određen u zahtjevu za izravnu naplatu. 

 
Članak 210. 

 
(1) Nakon što primi obavijest o tome da je protiv njega zatražena izravna naplata tražbine na 
temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca, 
prema odredbi članka 209. stavka 4. ovog Zakona ili nakon što na drugi način sazna za to da je 
zatražena takva naplata protiv njega, ovršenik može predložiti sudu da donese rješenje kojim će 
naložiti Agenciji da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava 
odnosno rješenje kojim će pljenidba i prijenos proglasiti nedopuštenim. 
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(2) Na prijedlog za odgodu prijenosa iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe ovoga Zakona o odgodi ovrhe, a na prijedlog za proglašenje pljenidbe i 
prijenosa nedopuštenim iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
ovoga Zakona o žalbi protiv rješenja o ovrsi (članci 50. i 53.). 
(3) O prijedlogu za odgodu prijenosa iz stavka 1. ovoga članka sud je dužan odlučiti u roku od 
osam dana i, ako prihvati taj prijedlog, rješenje kojim će odrediti odgodu odmah dostaviti 
Agenciji. U slučaju potrebe to se rješenje može priopćiti Agenciji i telefaksom, elektroničkom 
poštom ili na neki drugi pogodan način. Pisani otpravak rješenja dostavit će se Agenciji unatoč 
takvu priopćenju. 
(4) Ako prijenos sredstava s računa ovršenika bude obavljen prije nego što sud dostavi rješenje 
kojim prihvaća prijedlog o odgodi ovrhe ili rješenje kojim proglašava pljenidbu i prijenos 
nedopuštenim (članak 209.), ovršenik može u posebnoj parnici ostvarivati svoje pravo na povrat 
tih sredstava, kao i pravo na naknadu štete. 

 
Članak 211. 

 
Sud će odbaciti kao nedopušten prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima na računu na temelju 
pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, zadužnice te na temelju 
ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca na 
temelju kojih se može od Agencije zatražiti izravna naplata, osim ako se na temelju tih isprava 
nije mogla provesti naplata preko Agencije, o čemu će Agencija izdati potvrdu. 

 
Članak 216. 

 
(1) Registar zadužnica i bjanko zadužnica sadrži podatke o osobi koja ih je izdala, vrsti 
zadužnice, u čiju je korist izdana ako je riječ o zadužnici, je li preuzeto jamstvo za obvezu iz 
zadužnice ili bjanko zadužnice i tko ga je preuzeo, koji je iznos tražbine za koju je izdana 
odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati te podaci o javnom bilježniku koji je ispravu 
potvrdio, datumu i poslovnom broju potvrde. 
(2) Javni bilježnik koji potvrdi zadužnicu ili bjanko zadužnicu dužan je podatke iz stavka 1. 
ovoga članka odmah elektroničkim putem priopćiti službi registra. 
(3) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar 
nadležan za poslove pravosuđa. 
(4) Podaci iz registra su povjerljivi i njima se može koristiti samo Agencija radi provjere 
istinitosti zadužnica kad se na temelju njih zatraži naplata tražbina koje su u njima utvrđene. 
Podaci iz registra dostavit će se na zahtjev sudu ili drugom nadležnom tijelu u vezi s postupkom 
koji se pred njima vode. 
(5) Za obavljanje poslova potvrde suglasnosti o zapljeni, zadužnice i bjanko zadužnice javni 
bilježnici imaju pravo na nagradu i naknadu troškova u iznosima koji pravilnikom utvrđuje 
ministar nadležan za poslove pravosuđa. Za ove poslove javni bilježnici ne naplaćuju 
javnobilježničku pristojbu. 
(6) Zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu ili potvrđenu prije stupanja na snagu ovoga Zakona 
vjerovnik je dužan prije podnošenja iste na naplatu zatražiti kod javnog bilježnika upis zadužnice 
ili bjanko zadužnice u registar iz stavka 1. ovoga članka. 
(7) Za upis zadužnica ili bjanko zadužnica iz stavka 6. ovoga članka javni bilježnik nema pravo 
na nagradu ni naknadu troškova. Za ove poslove javni bilježnik ne naplaćuje javnobilježničku 
pristojbu. 
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(8) Ako Agencija zaprimi zadužnicu ili bjanko zadužnica koja nije upisana u registar iz stavka 1. 
ovog članka ili se podaci iz dostavljene zadužnice odnosno bjanko zadužnice ne podudaraju s 
podacima iz registra, Agencija istu neće upisati u Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje niti 
ju izvršiti sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. 

 
Članak 256. 

 
(1) Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine iz članka 255. ovoga Zakona provodi se tako da 
sudski ovršitelj, nakon što udalji osobe i ukloni stvari s te nekretnine, predaje nekretninu u posjed 
ovrhovoditelju. 
(2) Ispražnjenju i predaji nekretnine može se pristupiti nakon proteka osam dana od dana dostave 
rješenja o ovrsi ovršeniku i prije njegove pravomoćnosti. Ako se dostava ovršeniku nije mogla 
uredno obaviti na posljednjoj poznatoj adresi niti na način predviđen u odredbama članka 8. 
stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, sud će mu bez odgode postaviti privremenoga zastupnika, kojemu 
će se rješenje dostaviti. 
(3) Ako je to potrebno, sud će protiv osoba koje ometaju provedbu ovrhe izreći novčane kazne ili 
odrediti pritvor iz članka 16. ovoga Zakona. 
(4) Na zahtjev suda policija i služba socijalne skrbi dužni su pružiti svu potrebnu pomoć u 
provedbi radnji iz stavka 1. ovoga članka. 
(5) Pri provedbi ovrhe primijenit će se odredbe članka 47. ovoga Zakona. 
(6) Potrebnu radnu snagu i prijevozna sredstva radi provedbe ovrhe dužan je osigurati 
ovrhovoditelj na zahtjev sudskoga ovršitelja, koji ovrhovoditelju mora biti priopćen najkasnije 
osam dana prije provedbe ovrhe. 

 
Članak 268. 

 
Prijedlog za ovrhu iz članka 267. ovoga Zakona može se podnijeti u roku od trideset dana od 
dana kada je ovrhovoditelj stekao pravo da taj prijedlog podnese. 

 
Članak 281. 

 
(1) Ako javni bilježnik ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten i osnovan, donijet će rješenje o 
ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i dostaviti ga strankama. 
(2) Ako javni bilježnik ocijeni da prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave nije 
dopušten, uredan (članak 39. stavak 3.) ili osnovan, proslijedit će predmet nadležnom sudu 
(članak 287.) radi donošenja odluke. 
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka sud će odrediti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave 
ako ocijeni da je prijedlog za ovrhu dopušten, uredan i osnovan. 
(4) Javni bilježnik će donijeti odluku iz stavka 1. ovoga članka ili će spis proslijediti sudu 
sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana 
zaprimanja prijedloga. 
(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka sud će svoju odluku donijeti u roku od 60 dana, 
računajući od dana kada je zaprimio spis. 
(6) Nakon dvije uzastopne neuspjele dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 
ovrhovoditelju, javni bilježnik će rješenje istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svojem uredu. 
Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja rješenja na oglasnoj 
ploči. 
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(7) Nakon dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelju te dva 
bezuspješna pokušaja dostave rješenja na adresu ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja 
registriranu djelatnost, javni bilježnik sve daljnje radnje dostave obavlja na pisani zahtjev 
ovrhovoditelja. 
(8) Javni bilježnik će obavijest o dva neuspjela pokušaja dostave iz stavka 7. ovoga članka uputiti 
ovrhovoditelju osobnom dostavom putem davatelja poštanskih usluga, na adresu ovrhovoditelja 
iz prijedloga, uz upozorenje o pravnim posljedicama iz stavaka 9. i 10. ovoga članka. 
(9) Ako dostava obavijesti iz stavka 8. ovoga članka ne uspije, bez obzira na razlog, javni 
bilježnik će obavijest istaknuti na oglasnoj ploči u čekaonici u svojem uredu. Smatrat će se da je 
dostava obavljena istekom osmoga dana od dana isticanja obavijesti na oglasnoj ploči. 
(10) Ako ovrhovoditelj u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 8. ovoga članka 
nije od javnog bilježnika zahtijevao poduzimanje daljnje radnje dostave rješenja ovršeniku, 
smatra se da je postupak obustavljen istekom toga roka. Na zahtjev ovrhovoditelja ili ovršenika 
javni bilježnik će izdati potvrdu da je na temelju ovoga Zakona postupak obustavljen. 
(11) Ako nakon donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelj u 
cijelosti ili djelomično povuče prijedlog za ovrhu, javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu. 
(12) Javni bilježnik će rješenjem obustaviti ovrhu i ako tijekom postupka utvrdi da je ovršenik 
umro prije pokretanja postupka ili da je ovršenik koji je pravna osoba prestao postojati. 
(13) Ako stranka podnese žalbu protiv rješenja iz stavaka 11. i 12. ovog članka, javni bilježnik će 
proslijediti spis nadležnom sudu radi provedbe postupka u povodu žalbe. 

 
Članak 282. 

 
(1) Ovršenik može podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 
javnom bilježniku koji ga je izdao. 
(2) Javni bilježnik kojem je podnesen nepravodoban ili nedopušten prigovor protiv rješenja koje 
je izdao proslijedit će spis radi donošenja odluke u povodu prigovora nadležnom sudu koji će 
donijeti rješenje o odbacivanju takva prigovora. 
(3) Javni bilježnik kojem je podnesen pravodoban i dopušten prigovor protiv rješenja koje je 
izdao proslijedit će spis radi provedbe postupka u povodu prigovora nadležnom sudu, koji će u 
povodu takva prigovora donijeti odluke iz članaka 57. i 58. ovoga Zakona. 
(4) Spis proslijeđen sudu radi provedbe postupka po prigovoru, žalbi ili zahtjevu za odgodu 
ovrhe, po okončanju postupka, ostaje kod suda. 

 
Članak 287. 

 
(1) U slučajevima iz članka 281. stavka 2., članka 282. stavaka 2. i 3., članka 284. stavka 5. i 
članka 286. stavka 5. ovoga Zakona javni bilježnik će spis proslijediti sudu koji bi bio stvarno i 
mjesno nadležan da je ovrha predložena na temelju ovršne isprave. Ako je ovrha predložena 
općenito na imovini ovršenika, pravne osobe i fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, 
spis se prosljeđuje općinskom sudu mjesno nadležnom prema adresi sjedišta iz upisnika. Ako je 
ovrha predložena općenito na imovini ovršenika fizičke osobe koja ne obavlja registriranu 
djelatnost, spis se prosljeđuje općinskom sudu mjesno nadležnom prema adresi iz prijedloga. 
Kada je ovršenik Republika Hrvatska ili koja druga pravna osoba s javnim ovlastima koja djeluje 
na cijelom državnom području, spis se prosljeđuje općinskom sudu na čijem području 
ovrhovoditelj ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj. Ako ovrhovoditelj nema 
prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, za ovrhu protiv Republike Hrvatske spis se 
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prosljeđuje općinskom sudu u Zagrebu, a za ovrhu protiv drugih pravnih osoba s javnim 
ovlastima sud na čijem je području njihovo sjedište. 
(2) Dostava prema odredbi članka 8. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona obavlja se na oglasnoj ploči 
općinskog suda na čijem je području adresa sjedišta upisanog u upisnik. 
 

Članak 316. 
 

(1) Predlagatelj osiguranja ovlašten je otuđiti na njega prenesenu stvar ili pravo nakon dospjelosti 
svoje tražbine. 
(2) Ako predlagatelj osiguranja prije dospjelosti tražbine otuđi stvar ili pravo koji su na njega 
preneseni, takvo je otuđenje pravno valjano. Predlagatelj osiguranja odgovara protivniku 
osiguranja za štetu koju mu je takvim otuđenjem prouzročio. 
(3) Predlagatelj osiguranja može unovčiti predmet osiguranja samo preko javnog bilježnika. Ako 
su predmet osiguranja nematerijalizirani vrijednosni papiri koji kotiraju na burzi ili uređenom 
javnom tržištu, javni bilježnik može njihovo unovčenje povjeriti ovlaštenom društvu, koje će 
prodaju izvršiti sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala. 
(4) U slučaju otuđenja predmeta osiguranja prema prethodnim odredbama ovoga članka plaćaju 
se porezi i druga javna davanja za prijenos toga osiguranja s predlagatelja osiguranja na 
stjecatelja; predlagatelj osiguranja ne plaća poreze i druga javna davanja za prethodni prijenos 
predmeta osiguranja s protivnika osiguranja na njega (članak 324. stavak 1.). 
(5) Okolnost da su otuđenje stvari ili prava na koje predlagatelj osiguranja nije bio ovlašten 
pravno valjani ne isključuje kaznenu odgovornost osoba koje su sudjelovale u takvom otuđenju. 

 
Članak 317. 

 
(1) Na prodaje iz članka 316. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona glede načina njihove provedbe, a 
osobito prodajne cijene na odgovarajući se način primjenjuju pravila o prodaji odnosno 
unovčenju predmeta osiguranja kao predmeta ovrhe u ovršnom postupku. 
(2) O prodaji predmeta osiguranja i o svakoj dražbi javni bilježnik uputit će obavijest protivniku 
osiguranja na adresu iz sporazuma iz članka 310. stavka 1. ovoga Zakona. Prodaja će se obaviti 
neovisno o tome je li obavijest dostavljena protivniku osiguranja. 
(3) Na temelju provedene dražbe, pošto kupovnina bude položena, javni bilježnik sklopit će u 
obliku javnobilježničkog akta u ime predlagatelja osiguranja s kupcem ugovor o prodaji predmeta 
osiguranja. U slučaju prodaje nekretnine u tom će se ugovoru posebno naznačiti da je kupac 
ovlašten prigodom upisa svoga prava vlasništva u zemljišnim knjigama ishoditi brisanje 
zabilježbe da je nekretnina na predlagatelja osiguranja bila prenesena radi osiguranja. 
(4) Kada su predmet osiguranja nematerijalizirani vrijednosni papiri čiju je prodaju javni 
bilježnik povjerio ovlaštenom društvu (članak 316. stavak 3.) prodaju će obaviti to društvo u 
skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, u svoje ime a za račun predlagatelja osiguranja. O 
toj prodaji ovlašteno društvo obavijestit će javnog bilježnika. 
 

Unovčenje predmeta osiguranja na zahtjev protivnika osiguranja 

 

Članak 325. 
 
(1) Nakon dospjelosti osigurane tražbine unovčenje predmeta osiguranja ovlašten je tražiti i 
protivnik osiguranja. 
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(2) Unovčenje predmeta osiguranja provodi se uz odgovarajuću primjenu pravila o unovčenju 
predmeta osiguranja od strane predlagatelja osiguranja. 
(3) Troškove prodaje predmeta osiguranja iz stavka 1. ovoga članka dužan je predujmiti protivnik 
osiguranja. 

 
Članak 362. 

 
(1) Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na temelju europskoga ovršnog naloga, o pravnim 
lijekovima ovršenika protiv rješenja o ovrsi donesenog na temelju te isprave prema odredbi 
članka 21. Uredbe te o njegovim prijedlozima za odgodu, obustavu i ograničenje ovrhe prema 
odredbama članka 23. Uredbe stvarno je nadležan sud koji je za odlučivanje o tim prijedlozima, 
odnosno pravnim lijekovima nadležan prema odredbama članka 37. i 43. ovoga Zakona te prema 
članku 20. točki 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 
116/10. i 130/11.). 
(2) Mjesna nadležnost suda za donošenje odluka iz stavka 1. ovoga članka određuje se po 
odredbama ovoga Zakona o mjesnoj nadležnosti suda u ovršnom postupku. 
(3) O prijedlozima, odnosno pravnim lijekovima iz stavka 1. ovoga članka sud odlučuje prema 
pravilima ovoga Zakona. 
 

Članak 366. 
 

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
u roku od osam dana ne dostavi podatke iz članka 18. stavka 1. i 3. ovoga Zakona. 
(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga 
članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
(3) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba 
u tijelu ako u roku od osam dana ne dostavi podatke iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona. 
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