
Ivan Hrvačić
Braće Radića 8
10410 Velika Gorica

Poslovni broj: 27 Ovrpl-1105/14-6

REPUBLIKA HRVATSKA
Vrhovni sud RH

putem
Općinski građanski sud u Zagrebu

10000 Zagreb

Ovrhovoditelj: Ivan Hrvačić iz Braće Radića 8, Velika Gorica, OIB: 81705552707
Ovršenik: Zračna luka Zagreb iz Ulica Rudolfa Frizira 1, Velika Gorica, OIB 60482636839
Radi: naplate plaće ovrhom

REVIZIJA
na rješenje Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: 28 Gžovr-4609/14-2 od 21. listopada 2014. 

godine

6X

Ova Revizija na rješenje Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: 28 Gžovr-4609/14-2 od 
21. listopada 2014. godine i na rješenje  Općinskog Građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 27 
Ovrpl-1105/14-6 od 30. travnja 2014. godine podnosi se temeljem članka 12. st.1. Ovršnog zakona 
(NN 93/14) i čl. 382. čl. 385.  Zakona o parničnom postupku.

Sud prvog stupnja svojim rješenjem poslovni broj 27 Ovrpl-1105/14-6 od 30. travnja 2014. 
odbacio je prijedlog za ovrhu od 4. veljače 2014. kao nepotpun, zbog ne navođenja vlastitog OIB-a 
i OIB-a ovršenika a temeljem čl.39.st.1. i 3. Ovršnog zakona. Sud drugog stupnja, svojim rješenjem 
poslovni broj: 28 Gžovr-4609/14-2 od 21. listopada 2014. godine potvrdio je odluku

Navedeni razlog odbijanja prijedloga nema osnove. Sud je imao sve podatke da provede ovrhu u 
skladu s zakonom. Odbacivanjem prijedloga ovrhe suspendira sa dio sudske presude i omogućuje 
provođenje kaznenog dijela.

OBRAZLOŽENJE

1. Predmet ovrhe je isplata bruto plaće za razdoblje od prosinca 2008. do prosinca 2014.  a 
zbog nedopuštenog otkaza ugovora o radu. Potraživanje iz ovrhe, kako je navedeno u 
ovršnom prijedlogu su iznad 400.000,00 kuna.

2. Prijedlog ovrhe podnesen je temeljem   ovršne isprave, što čine tri pravomoćne i ovršne 
sudske presude i to: Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj LXXII-Pr-
2383/08-79, dopunske presude istog suda poslovni broj: LXXII-Pr-2383/08-94 i presude 
Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: 14 Gžr348/12-3. Sudski postupak vođen je od 
2003. godini i za pravomoćnu presudu bilo je potrebno preko 10. godine. Prijedlog za ovrhu 
sadržavao je sve potrebne elemente i predan je kao podnesak u predmet poslovni broj 
LXXXII-Pr-2383/08, pod kojim su donešene presude. U spisu pod tim brojem, bilo je 
dovoljno podataka da se donesu pravomoćne i ovršne presude pa je moglo i rješenje o ovrsi.

3. Kako OIB-i ovrhovoditelja i ovršenika nisu bili na mjestu kako je to uobičajeno, već su bili 
u spisu, a  kako je to navedeno u Žalbi na rješenje  Općinskog Građanskog suda u Zagrebu, 



razlog odbacivanja prijedloga za ovrhu je formalnog razloga, Prijedlog ne zadovoljava 
formu.

4. Nakon podnošenja Žalbe od 4. veljače 2014. Županijskom sudu u Zagrebu  i taj formalni 
razlog odbijanja prijedloga za ovrhu je otklonjen. Zadovoljena je forma i  OIB-i su upisani 
na uobičajen način. Sud prvog stupnja, nakon u žalbi dostavljenih OIB-a i nije više imao 
razloga za odbacivanje ovrhe i mogao je temeljem čl. 51. st. 2. (NN 93/14) prihvatiti žalbu. 
Sud prvog stupnja nije postupio na taj način, a kako se predlagalo u žalbi, već je žalbu 
proslijedio sudu drugog stupnja.
Sud drugog stupnja potvrđuje presudu suda prvog stupnja bez obzira što su podaci dopunjeni 
i što ne postoje niti formalni razlozi za odbacivanje prijedloga ovrhe.

5. Postupak ovrhe morao se pokrenuti zbog toga što ovršenik nije postupio u skladu s 
presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu i isplatio plaću i obveze koje proizlaze iz 
plaće, zatezne kamate te vratio ovrhovoditelja na posao. Po pravomoćnoj presudi temeljem 
kaznenog zakona: ne vračanje radnika na posao, ne isplati plaće, neopravdani otkaz  i 
zlostavljanje, su kaznena dijela. Odbacivanjem ovršnog prijedloga, bez zakonskog razloga, 
sudovi prvog i drugog stupnja, pomažu ovršeniku u izvršenju kaznenog dijela, i omogućuju 
mu stjecanje ne pripadajućih materijalnih sredstava (plača, doprinosi).

6. Sudovi prvog i drugog stupnja  pogrešnom primjenom pravnih normi oštetili su 
ovrhovoditelja i onemogućili ga da ostvari svoja prava iz ovršnih presuda. Da dobije ono što 
mu je preko 10 godina uskraćivano.

Slijedom navedenog,  molim cijenjeni sud da, odbaci rješenje  Općinskog Građanskog suda  
u Zagrebu poslovni broj 27 Ovrpl-1105/14-6 od 30. travnja 2014. godine i rješenje  
Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: 28 Gžovr-4609/14-2 od 21. listopada 2014.  
godine i naloži predloženu ovrhu, spriječi provođenje kaznenih dijela i omogući provođenje  
sudske presude.

U velikoj Gorici, 22. siječanj 2015. godine

Ovrhovoditelj:

Ivan Hrvačić


