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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s osme sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda  

Republike Hrvatske (8/18) održane 17. prosinca 2018. 

 

 

1. 

 

"Sud je ovlašten po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke ispraviti presudu 

na temelju odredbe iz čl. 342. st. 1. ZPP-a samo u slučaju postojanja pogreške u imenima 

i brojevima, i druge očite pogreške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i 

nesuglasnost prijepisa presude s izvornikom, odnosno pogreške suda koja je nastala 

prilikom pisane izrade presude, a ne i pogreške koje su posljedica dispozicije samih 

stranaka, ali nije počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz 354. st. 1. u 

vezi s čl. 342. st. 1. ZPP-a, ako je sud primjenom čl. 342. st. 1. ZPP-a, u situaciji kada 

tijekom postupka uopće nije bio sporan stvarni identitet stranke, ispravio oznaku imena 

ili prezimena stranke (ili OIB-a), iako je ta okolnost  posljedica pogreške same stranke" 

 

 

2. 

 

Vezano za pravno shvaćanje sa sedme sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda 

Republike Hrvatske od 19. studenoga 2018. koje glasi:  

 

"U ovršnom postupku i postupku osiguranja i stečajnom postupku dopuštena je 

revizija iz čl. 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku protiv rješenja kojima je odlučeno 

o predmetu zahtjeva." 

 

prihvaćen je sljedeći: 

 

KATALOG RJEŠENJA IZ OVRŠNOG I STEČAJNOG ZAKONA PROTIV  

KOJIH JE DOPUŠTENA IZVANREDNA REVIZIJA 

 

I. OVRŠNI ZAKON  

 

Revizija iz čl. 382. stavak 2. ZPP-a podnosi se protiv drugostupanjskih odluka kojima se 

pravomoćno završava ovršni postupak (ili dio postupka) o predmetu zahtjeva, kad je 

drugostupanjski sud povodom žalbe odlučivao o sljedećim rješenjima:  
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1. Rješenja o odbacivanju prijedloga za ovrhu ili osiguranje  

2. Rješenja o ovrsi i rješenja o odbijanju prijedloga za ovrhu, rješenja o osiguranju i rješenja o 

odbijanju  prijedloga za osiguranje 

3. Rješenja o obustavi ovrhe ili obustavi postupka osiguranja  

4. Rješenja o dovršetku ovrhe 

5. Rješenja o dosudi i namirenju 

6. Rješenja o protuovrsi, rješenja o odbacivanju ili odbijanju prijedloga za protuovrhu 

7. Rješenja u postupku koji se vodi povodom europskog ovršnog naslova i europskog naloga 

za blokadu  računa  

 

 

II. STEČAJNI ZAKON 

 

Rješenja protiv kojih je dopuštena revizija iz čl. 382. st. 2. ZPP-a: 

 

PREDSTEČAJNI POSTUPAK 

1. Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka (čl. 32. st. 1. SZ) 

2. Rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka (čl. 33. st. 1. SZ) 

3. Rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum (čl. 61. st. 1. SZ) 

4. Rješenje kojim se utvrđuje uskraćivanje potvrde predstečajnoga sporazuma i obustavlja 

postupak (čl. 61. st. 2. SZ) 

5. Rješenje o obustavi predstečajnoga postupka. (čl. 63. st. 3. SZ, čl. 64. st. 1. SZ) 

 

STEČAJNI POSTUPAK 

1. Rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka 

2. Rješenje o otvaranju stečajnoga postupka (čl. 116., čl. 128. st. 8., čl. 132. st. 2., čl. 418. SZ) 

3. Rješenje o obustavi stečajnoga postupka (čl. 124. st. 5., čl. 298., čl. 433. SZ) 

4. Rješenje o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka (čl. 128. st. 7. SZ) 

5. Rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka (čl. 132. st. 2., čl. 431. st. 2. SZ) 

6. Rješenje o prodaji nekretnine (čl. 247. st. 2. SZ) 

7. Rješenje o dosudi (odgovarajućom primjenom OZ-a na temelju čl. 247.st 1. SZ) 

8. Rješenje o namirenju (čl. 248. st. 2., čl. 253. st. 1. SZ) 

9. Rješenje o zaključenju stečajnoga postupka (čl. 286. st. 1., čl. 344. st. 1., čl. 375. st. 2. SZ) 

10. Rješenje o obustavi i zaključenju postupka (čl. 293. st. 1., čl. 297. st. 1. SZ) 

11. Rješenje o priznanju strane sudske odluke (čl. 403. SZ) 

12. Rješenje o odbijanju prijedloga za priznanje strane sudske odluke i rješenje o otvaranju 

stečajnog postupka u RH  (čl. 424. SZ) 

 

 

Predsjednik Građanskog odjela 

Damir Kontrec, dipl. iur., v. r.


