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Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava 

 

Broj: 10-164/6-2022.       Zagreb, 12. listopada 2022. 

 

Poštovani! 

 Česte izmjene i dopune Ovršnog zakona, usmjerene u pravilu na poboljšanje pravnog 

položaja ovršenika, trajno su narušile ravnotežu stranaka u ovršnom postupku i ugrozile položaj 

ovrhovoditelja. Opće je poznato da ovršni sustav u Hrvatskoj nije djelotvoran i da se brojnim 

intervencijama u zakonski tekst izgubio osnovni cilj i smisao zbog koje ovrha i postoji – prisilno 

ostvarenje tražbine koju dužnik nije dobrovoljno ispunio. Brojne izmjene i dopune Ovršnog 

zakona s razlikama u vremenima primjene učinile su da je ovrha postala noćna mora sudionika 

u tom postupku. Čudna pravna stanja u koja dovodi neodgovarajuće uređenje postupka ovrhe 

zahtijevaju njegove prijeko potrebne promjene. Zlouporaba ovrhe u dnevnopolitičke svrhe 

prijeti obustavom gospodarskih tijekova, stečajevima i financijsko-ekonomskim zastojima. U 

takvim uvjetima mogu se očekivati različite razvojne tendencije.  

 

Jedna od njih vidljiva je u Prijedlogu Nacrta Ovršnog zakona koji se u lipnju 2022. 

pojavio na mrežnim stranicama e-savjetovanje. Neki od ciljeva Prijedloga bili su rasterećenje 

poslodavaca i HZMO-a od dužnosti provedbe ovrhe na plaći i mirovini, dužnost sudova da po 

službenoj dužnosti tijekom cjelokupnog postupka preispituju sadrži li potrošački ugovor iz 

kojeg proizlazi ovrha nepoštene (ništetne) ugovorne odredbe i promjena odredbi Ovršnog 

zakona s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. S obzirom na 

to da se radilo o novinama koje su mogle dodatno uzdrmati ovršni sustav, u javnosti su vođene  

prilično intenzivne polemike. Od tih se izmjena trenutno odustalo, pa novi prijedlog Zakona o 

izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s konačnim prijedlogom od kolovoza 2022. sadrži 

samo izmjene odredbi u kojima se iznosi u kunama pretvaraju u iznose u eurima. To je 

vjerojatno napravljeno kako bi se nekoliko desetaka zakona u kojima su potrebne te izmjene 

donijelo u paketu, a da se ne zadire u njihove druge odredbe. Te izmjene naravno nisu dovoljne 

i zapravo su samo tehničke naravi, pa izostaju prijeko potrebna hitna reformska nastojanja. 

Slijedi neizvjesna jesen, nastavak ratova i energetske krize koje prijete promjenama socijalne 

strukture društva. Zbog toga ponovno raste broj blokiranih građana, kao i potreba da se iznađe 

odgovor kako ga smanjiti. Svakako treba upozoriti da Ovršni zakon nije i ne može biti socijalna 

mjera te da se problem blokiranih građana treba rješavati mjerama izvan i ovako neučinkovita 

ovršnog sustava. O navedenim problemima valja prije svega čuti iskustva u primjeni Ovršnog 

zakona onih koji sudjeluju u postupcima ovrhe – FINA-e, sudaca, javnih bilježnika i 

ovrhovoditelja. Cilj nam je da se uz njih uključe i znanstvenici te predloži kako povećati 

djelotvornost hrvatskoga ovršnog sustava. 

  

U namjeri da pridonesete raspravi o povećanju djelotvornosti ovrhe, Znanstveno vijeće 

za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti vas 

poziva na  
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OKRUGLI STOL 

Djelotvornost ovršnog postupka  

 

koji će se održati u utorak 25. listopada 2022. kao videokonferencija 

s početkom u 10:00 

 

Uvodna će izlaganja održati: 

prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

      Novi pravci razvoja ovršnog prava 

 

Vinka Ilak, članica Uprave Financijske agencije 

        Međusoban odnos ovrhe na novčanim sredstvima i ovrhe na plaći 

 

Sanja Grgurić Hojski, predsjednica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela Općinskoga 

građanskog suda u Zagrebu 

        Ovrha na temelju vjerodostojne isprave nakon 15. rujna 2021.  

 

Mladen Ježek, javni bilježnik u Zagrebu 

        Djelotvornost e-ovrhe iz perspektive javnog bilježnika 

 

Zinka Bulka, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici 

        Doprinos županijskih sudova u povećanju učinkovitosti ovrhe 

 

Lucija Reicher, pravna savjetnica u Hrvatskoj udruzi banaka 

        Djelotvornost ovrhe iz perspektive ovrhovoditelja. 

 

Kako će se Okrugli stol održati kao videokonferencija, molimo vas da vaše elektroničke 

adrese dostavite na adresu zmuhek@hazu.hr najkasnije do petka 21. listopada 2022. da bismo 

vam na vrijeme mogli priopćiti poveznicu (link) potrebnu za sudjelovanje na Okruglom stolu. 

 

Uvodna izlaganja i pisani prilozi sudionika u raspravi dostavljeni na 

dobskok@yahoo.com objavit će se u 73. knjizi nakladničkog niza Znanstvenog vijeća 

Modernizacija prava. Sudionici u raspravi moraju dostaviti izlaganja kao pisani prilog  

neposredno nakon održanoga okruglog stola. U lijevom gornjem kutu treba masnim slovima 

napisati ime, prezime i titulu, a nakon zareza nemasnim slovima instituciju iz koje dolaze i 

staviti dvotočku. Ne stavljaju se naslovi. 

 

Bilo bi nam drago da sudjelovanjem na Okruglom stolu pridonesete temeljitoj raspravi 

o uvodno spomenutoj izuzetno važnoj temi i tako pomognete da se o njoj zauzmu znanstveno 

utemeljena stajališta. 

 

S poštovanjem, 

                                                                                       predsjednik  

                                                                                  Znanstvenog vijeća 

 

                                                                               akademik Jakša Barbić 
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