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Zagreb, 15. rujna 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Gorana Ateksiča, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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HRVATSKI SABOR
Goran Aleksić, zastupnik
U Zagrebu, 15. rujna 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet:

Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade R H , Andreju Plenkoviću

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem predsjedniku Vlade RH sljedeće
zastupničko pitanje:
Poštovani gospodine Plenković, molim Vas da mi odgovorite na koje pravne poslove se misli u
članku 44. stavku 3. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine br.
73/17), znači U to da svi oni koji su ugovorili ugovore s distributerima plina, vode, električne
energije i si. prije 3. kolovoza 2017. nisu zaštićeni odredbama članka 75. stavka 5. Ovršnoga
zakona?

Obrazloženje:
Izmjenama Ovisnog zakona u Članku 75. stavku 5. propisano je sljedeće:
„(5) Smatra se da je jedina nekretnina u kojoj stanuje ovršenik koji ne obavlja registriranu
djelatnost nužna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu
dužan uzdržavati osim ako je ovršenik u trenutku sklapanja pravnog posla kojim preuzima obvezu
izjavio da je suglasan da se radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine ovrha može provesti na
njegovoj jedinoj nekretnini. Suglasnost da se radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine ovrha može
provesti na jedinoj nekretnini ovršenika daje se u pisanom obliku i ima učinak ako je potpis
ovršenika ovjerio javni bilježnik ili koja druga osoba ili tijelo s javnim ovlastima. Suglasnost iz
ovoga stavka vrijedi ako dođe do promjene vjerovnika ili ako ovršenik stekne novu nekretninu." te
je u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
(Narodne novine br. 73/17) u članku 44. stavku 3. propisano sljedeće:
„(3) Članak 12. stavak 1. ovoga Zakona primjenjuje se na pravne poslove koji nastanu nakon
stupanja na snagu ovoga Zakona ", a to se odnosi upravo na odredbe u izmijenjenom članku 75.
stavku 5. Ovršnoga zakona.
Budući da je javnost informirana kako je izmjenama Ovršnoga zakona sada zaštićena jedina
nekretnina koja nije pod založnim pravom, molim da mi odgovorite na zastupničko pitanje, a
odgovor će otkloniti dvojbe u vezi s primjenom odnosnih odredaba te će nedvojbeno ukazati na
koje se pravne poslove ne odnosi primjena članka 75. stavka 5. Ovršnoga zakona.
Hvala unaprijed i srdačan pozdrav!
Zastupnik
Goran Aleksić

