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Uvod
Aplikacija eOvrhe.hr izrađena je kao pomoć za izradu prijedloga za ovrhu temeljem
vjerodostojne isprave. U probnom razdoblju korištenje aplikacije korisnici su nam ukazali da bi se
osim prijedloga za ovrhu sadržaj aplikacije mogao proširiti i na dodatne dokumente. Tako je
automatizirana izrada opomena, prijedloga FINI, sastavljanje nagodbe, prijava tražbine u stečajnom i
predstečajnom postupku.
Aplikacija ne izrađuje samostalno dokumente. Svaki korisnik prije izrade dokumenta mora
urediti sadržaj svoga prijedloga. Ako je korisnik prije uporabe Aplikacije imao tipiziran način pisanja
dokumenata, npr. prijedloga za ovrhu može ga jednostavno prenijeti u Aplikaciju i imati identičan
prijedlog za ovrhu.
U ovim uputama kako koristiti aplikaciju objasniti ćemo redom:
1. Kako unijeti ovrhovoditelje
2. Kako urediti zaglavlje
3. Kako urediti predloške
4. Kako izraditi dokumente: opomenu, prijedlog za ovrhu i prijedlog FINI za naplatu
5. Posebnosti koje se odnose na odvjetnike
Kada se prijavite sa svojim korisničkim računom dolazite na početno sučelje (Slika 1). Početna
stranica je izrada prijedloga za ovrhu. Nakon što prilagodite sadržaj svog prijedloga ova početna
stranica je sve što će vam trebati. Izrada prijedloga za ovrhu je jednostavna. No, prije izrade potrebno
je unijeti ovrhovoditelje, urediti zaglavlje i najvažnije urediti svoj predložak.
Slika 1
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1. Kako unijeti ovrhovoditelje.
Ovrhovoditelji su trgovačka društva, obrti ili drugi poslovni subjekti koji izdaju vjerodostojne isprave
na temelju kojih se može izdati rješenje o ovrsi. Ako je ovrhovoditelj ujedno i korisnik on će unijeti
svoje podatke. Ako korisnik izrađuje ovrhe za više ovrhovoditelja može unijeti više ovrhovoditelja.
Ovo će biti slučaj s odvjetnicima.
1.1. Prvi korak je na lijevo izborniku odabrati ovrhovoditelje.

1.2. Zatim odaberite u desnom gornjem kutu „Novo“ i dobiti ćete sljedeći izbornik:

Zbog potreba unosa različitih podataka Aplikacija razlikuje pravne od Fizičkih osoba. Kad unosite
podatke o ovrhovoditeljima imajte na umu koje sve podatke prijedlog za ovrhu mora sadržavati.
Zastupnik je direktor, predsjednik uprave ili sl. Nakon što popunite sve podatke odaberite „Potvrdi“.
Nakon toga možete unositi nove ovrhovoditelje.
2

Nakon što potvrdite dobili ste svog prvog ovrhovoditelja. Isti postupak potrebno je ponoviti za svakog
ovrhovoditelja:
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2. Kako urediti zaglavlje
Opcija zaglavlja omogućuje korisnicima da na prijedlog za ovrhu dodaju svoj memorandum ili drugo
zaglavlje. Za početak potrebno je u lijevom izborniku odabarati „Zaglavlja“. Unutar izbornika zaglavlja
odaberite „Novo“.

2.1. Unesite naziv za zaglavlje kako biste ga jednostavnije koristili. Aplikacija vam omogućuje da
unesete sliku kao zaglavlje ili da jednostavno upišete tekst i na taj način će Aplikacija sama izraditi
„Memorandum“. Da biste postavili sliku odaberite „Izaberi“ i iz dokumenata na svom računalu
izaberite sliku koja odgovara vašem prijedlogu za ovrhu. Ukoliko takvu sliku nemate jednostavno
upišite tekst kao na ovom primjeru:

Nakon ovoga odaberite „Potvrdi“ i spremiti će se vaše prvo zaglavlje. Ako vam je potrebno možete
unijeti više zaglavlja.
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3. Kako urediti predloške
Prije izrade dijela dokumenata potrebno je urediti predloške. Tako u aplikaciji imamo
predložak za ovrhu, predložak za nagodbu i predložak za opomenu. Zahtjevi FINI i prijave tražbine ne
zahtijevaju predloške jer se izrađuju na propisanim obrascima. O sadržaju predloška ovisi konačan
izgled vaše opomene, prijedloga za ovrhu i nagodbu. Svaki korisnik mora izraditi svoj predložak i
potvrditi sadržaj. Aplikacija sadrži primjer predloška kako bi se korisnici lakše snalazili prilikom
izrade.
3.1. Predložak Opomene
Predložak opomene je vrlo jednostavan. Sastoji se od dva paragrafa. U prvi paragraf se unosi podatak
o dugu i izvoru iz kojeg taj podatak proizlazi. U drugom paragrafu unosi se tekst kojim se dužnika
poziva ispuniti tražbinu dobrovoljno. Prvi korak je u desnom izborniku odabrati Predloške i potom
Predlošci za opomene. Potom odabrati „Novo“.

Kada se odabere novo dobije se Probni predložak.
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U točki 1. moguće je izmijeniti cijeli tekst osim dijela teksta u kojem stoji riječ /IZNOS/. Ovaj dio se
odnosi na iznos dugovanja. Na kraju teksta, poslije dvotočke, aplikacija će automatski unijeti Račune
ili drugi dokument po kojima vam je vaš dužnik dužan.
Točka 2. sastoji se od teksta poziva dužniku da plati. Ovdje može stajati i prijedlog nagodbe ili nešto
slično. Kod svake opomene će se pojavljivati ovaj tekst
Na kraju se unosi mjesto izrade.
Nakon što se popuni predložak potrebno je odabrati „Potvrdi“.
3.2. Predložak prijedloga za ovrhu
Predložak sadrži:
1)
2)
3)
4)

Dvije točke prijedloga za ovrhu
Pet točaka rješenja o ovrsi
Upozorenje ovršeniku s uputom o pravnom lijeku
Kamatne stope – razlikuje kamate za građanski i trgovački odnos + razlikuje kamatne
stope prije i poslije 31. srpnja 2015. za građanske, odnosno prije i poslije 1. srpnja 2013.

Svaka od točaka predloška mora sadržavati određene riječi kako bi bilo moguće izraditi prijedlog.
Takve riječi napisane su velikim slovom kao npr: /DOKUMENT/ i bez njih neće biti moguće izraditi
prijedlog za ovrhu.
Da biste shvatili kako će vaš prijedlog za ovrhu nakon izrade predloška izgledati donosimo primjer:
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Za izradu predloška potrebno je u lijevom izborniku odabrati „Predlošci“ , „Predlošci za ovrhu“ i
potom „Novo“

3.2.1. Unošenje sadržaja:
Prvi korak je odabrati naziv predloška. Drugi korak je odabrati Zaglavlje koje smo prethodno uredili
(Vidi točki 2.) Zaglavlje ne morate odabrati ukoliko ne želite.
Treći korak je urediti sadržaj točaka prijedloga za ovrhu. U Točki 1. morate ostaviti riječ
/DOKUMENT/ jer je to riječ koja predstavlja vjerodostojnu ispravu npr: Otvorene stavke od
14.3.2018. ili Račun broj 11/P1/2018 od 14.3.2018. Jednako tako riječ /IZNOS/ mora stajati i ona
predstavlja ukupan dug ovršenika Točki 2 sadržaj se može slobodno uređivati, nije potrebno ostavljati
ključne riječi.
Četvrti korak je urediti točku prvu rješenja. U njoj je potrebno zadržati riječi /DOKUMENT/; /IZNOS/ i
/KAMATA/. Kamata će ovisiti o visi koju ćemo naknadno urediti.

1.
2.
3.

4.
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3.2.2. Kamate:
Kako je već navedeno aplikacija razlikuje kamatne stope za trgovačke i građanske odnose. Pri tome
kao datume kada se koja kamatna stopa primjenjuje uzimaju se Zakon o obveznim odnosima i Zakon
o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Prijedlog je da se u ovom dijelu citira zakonski
članak, ali dopušteno vam je prilagoditi tekst kamatnih stopa.
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3.2.3. Ostatak rješenja o ovrsi
U stavci 2 rješenja o ovrsi navodi se što se nalaže ovršeniku, tekst možete prilagoditi.
U stavci 3. rješenja potrebno je ostaviti riječ /OVRHA/ i /OVRŠENIK/. Pri tome treba naglasiti da u
konačnom prijedlogu „Ovrha“ stoji u novom redu i to na sredini, dok Ovršenik s podacima stoji u
sljedećem redu. Pogledati dio 3. ovih uputa gdje je prikazan primjer gotovog prijedloga za ovrhu.
U stavci 4. rješenja stavlja se nalog Financijskog agenciji. Pri tome moraju ostati riječi
/OVRHOVODITELJ/ i riječ /ZASTUPNIK/ - ovdje riječ /ZASTUPNIK/ zapravo predstavlja
punomoćnika.
Stavka 5. predviđena je kako bi se na temelju ovog rješenja o ovrsi mogla tražiti ovrha i na drugim
predmetima.
Također na kraju ide uputa ovršeniku o mogućnosti upućivanja prigovora i druge informacije za koje
korisnik smatra da su potrebne.
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3.2.4. Troškovi
Troškovi koji su sastavni dio ove aplikacije su uređeni prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova
odvjetnika i Pravilniku o naknadama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku. Ako
prijedlog za ovrhu piše odvjetnik onda najčešće navodi oba troška. Ako pravna osoba (uključujući
obrtnike i samostalne trgovce) sama piše ovrhu onda samo navodi troškove javnog bilježnika.
Korisnik može uključiti ili isključiti sve troškove. Korisnik može za svaki trošak navesti naziv. U
primjeru predloška navedeni su članci i Tbr Tarifa.
Također korisnik, odvjetnik, ako je u sustavu PDV može odabrati da se trošak uveća za PDV.
Javnobilježnički trošak je uvijek obračunat s PDVom.
NAPOMENA: kako svaki korisnik može napraviti veći broj predložaka u svakom predlošku si može
prilagoditi one troškove koje želi!
Na kraju je potrebno dodati mjestu u kojem se piše ovrha. Dakle, na kraju svakog rješenja o ovrsi će
stajati datum i mjesto izrade, tako da se u predlošku treba odrediti gdje je pisano (sjedište društva,
odvjetničkog ureda, obrta ili sl.)
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3.2.5. Potvrda
Naposljetku svaki korisnik mora potvrditi svoj predložak. Potvrdom korisnik potvrđuje da je
samostalno izradio predložak za ovrhu te preuzima svu odgovornost za sadržaj predloška. Svaki puta
kada se nešto mijenja također je potrebno potvrditi izmjenu.

Nakon što ste potvrdili svoj predložak dobiti ćete prikaz sačuvanog predloška te zatim možete
slobodno dodavati nove predloške. Novi predložak mogao bi Vam biti zanimljiv ako stranke
zahtijevaju različiti tekst prijedloga za ovrhu.
Nakon što smo uredili ovrhovoditelje, zaglavlje i predložak možemo prijeći na izradu prijedloga za
ovrhu.
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4. Izrada prijedloga za ovrhu
Ovo je dio Aplikacije koji ćete najčešće koristiti. Jednom kada uredite zaglavlje i predloške taj dio više
nemate potrebu mijenjati. Ovrhovoditelje ćete svakako povremeno dodati. Sve ostalo svesti će se na
izradu prijedloga za ovrhu. Izrada predstavlja i početnu stranicu tako da odmah po logiranju možete
početi izrađivati. U svakom slučaju morate odabrati „Prijedlog za ovrhu“:

4.1. Početne informacije
Prvi korak je odabrati predložak. U primjeru to je „Moj predložak“. Zatim treba odrediti
ovrhovoditelja. Mi imamo za sada „Tvrtka d.o.o.“
Potom je potrebno odrediti radi li se o građanskom ili trgovačkom odnosu. O vrsti odnosa ovisi visina
kamata. Kako znati o kojem se odnosu radi? Trgovački odnos postoji u slučaju da su ovrhovoditelj i
ovršenik trgovci (pravne osobe, obrtnici, samostalne djelatnosti) i/ili tijela javne vlasti. U svakom
drugom slučaju radi se o građanskom odnosu.
Ako ste odvjetnik i želite da troškovi idu na vaš račun, kod „Troškovi“ odaberite DA, ako niste ili ne
želite onda ostavite NE. Kada ovo sve uredimo dobivamo prvi dio:
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4.2. Informacije o ovršeniku i javnom bilježniku
Aplikacija ne pamti podatke o ovršeniku i stoga su osobni podaci ovršenika u potpunosti zaštićeni.
Kod unosa ovršenika potrebno je unijeti njegov Naziv ili ime i prezime; adresu, mjesto i OIB. Pri tome
treba naglasiti da aplikacija ima pohranjenu bazu svih mjesta u Hrvatskoj tako da je prema bazi samo
potrebno odabrati mjesto. Ovo nam je važno zbog kasnijeg odabira javnog bilježnika.

Ako je ovršenik pravna osoba, postoji mogućnost dodavanja zakonskog zastupnika ovršenika
(direktora). Potrebno je samo „NE“ promijeniti u „DA“ i dobije se prikaz u nastavku. Dakle unose se
Ime i prezime, adresa, mjesto i OIB zakonskog zastupnika, a sve će to kasnije biti prikazano u rješenju
o ovrsi.

Nakon toga potrebno je odabrati javnog bilježnika. Javni bilježnici ponuđeni su prema županiji u
kojoj se nalazi ovršenik.
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4.3. Vjerodostojna isprava i iznos duga
U ovom dijelu potrebno je prvo unijeti ukupan iznos duga. U našem primjeru to je 50.000,00. Potom
je potrebno imenovati vjerodostojnu ispravu. To može biti: kartica partnera, otvorene stavke, račun
ili sl. Ako se ovrha radi na temelju jednog računa, onda će se ispod u „Naziv dokumenta“ ponovno
upisati isti taj račun iznos i dospijeće.
Ako se ovrha radi na temelju kartice partnera i otvorenih stavki za pretpostaviti je da postoji više
računa ili knjigovodstvenih isprava. U tom slučaju moguće je dodavati veći broj Dokumenata. U
našem primjeru to su dva dokumenta: Račun 1 i Račun 2. Za svaki je potrebno unijeti visinu
potraživanja i datum dospijeća.

Naposljetku je potrebno odrediti datum sastavljanja prijedloga za ovrhu te potvrditi.
Kad potvrdite, prijedlog za ovrhu će se automatski pohraniti na vaše računalo a vi ga možete otvoriti
pregledom u preuzetim datotekama. dolazite u pregled prijedloga za ovrhu. Pregledate napisano i u
dnu odaberete „Print“
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Nakon toga pojaviti će vam se PDF verzija prijedloga za ovrhu koju možete ili spremiti na računalo ili
ispisati. Time je vaš postupak izrade ovrhe gotov. Nakon što izađete možete započeti sastavljati novi
prijedlog za ovrhu.
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5. Za odvjetnike
Aplikacija eovrhe.hr prvenstveno je namijenjena odvjetnicima i pravnicima u trgovačkim društvima.
Aplikacija ne izrađuje samostalno prijedlog za ovrhu pa je potrebno stručno znanje kako bi se
prijedlog mogao valjano izraditi. Kako bismo zaštitili Aplikaciju pri svakoj registraciji provjeriti ćemo u
imeniku komore ime i prezime odvjetnika te ako utvrdimo da se doista radi o odvjetniku upisanom u
Hrvatsku odvjetničku komoru dodijeliti ćemo mu Odvjetnički račun.
5.1. Odvjetnički račun
Odvjetnički račun je po svemu jednak kao i obični račun samo je dodana opcija „Za odvjetnike“. U
ovom izborniku potrebno je unijeti osnovne podatke Odvjetnika. Odvjetnik koji radi u odvjetničkom
društvu može unijeti adresu grad i OIB samo od odvjetničkog društva.
VAŽNO: ako odvjetnik zahtjeva isplatu troškova na svoj žiro račun mora unijeti IBAN. Dalje je izrada
prijedloga za ovrhu više-manje identična kao u ranijem prikazu.

Ako odvjetnik zahtjeva isplatu troška na svoj račun pri izradi prijedloga za ovrhu odabrati će DA:
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U konačnici izrađen prijedlog za ovrhu kojega je izradio odvjetnik će izgledati ovako:
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6. Izrada Opomene
Nakon što izradite predložak prema uputama iz točke 3.1., možete pristupiti izradi opomene:
Jednako kao i kod izrade prijedloga za ovrhu odabirete predložak i vjerovnika. Potom unosite podatke
o dužniku, jednako kao i u prijedlogu za ovrhu.

Nakon što se unesu podaci o dužniku unose se podaci o visini duga i dokumentu na kojem se dug
temelji. Pri tome možemo imati jedan ili više dokumenata npr. Račun 12-2019 ; Račun 18-2019 i sl.

Nakon što se unesu svi podaci potrebno je odabrati „Potvrdi“ i dobivamo na naše računalo
sastavljenu opomenu.
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7. Izrada Zahtjeva za naplatu FINI
Zahtjev za naplatu FINI usklađen je s obrascem Financijske agencije koji je s druge strane usklađen s
odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Obrazac je propisan i samim time
nema potrebe uređivati predloške. Sve što Korisnik treba je popuniti tražena polja i dobiti će u vrlo
kratkom roku gotov dokument.
Za početak trebate u desnom izborniku odabrati „Naplata FINA“

1. Odaberite određenog ovrhovoditelja.
2. Potom ukoliko postoji unesite Račun specifične namjene. Ovdje se prema Fininoj uputi radi npr o
račun novčanih sredstava stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade. Ukoliko se ne radi o takvoj
vrsti ovrhovoditelja onda ostaviti prazno.
3. Odaberite idu li troškovi na račun odvjetnika ili sve ide na račun ovrhovoditelja.
4. Zatim unesite podatke o Ovršeniku, jednako kao i u prijedlogu za ovrhu. Unosite Ime prezime ili
naziv, adresu, a iz padajućeg izbornika odabirete mjesto. Dodajte OIB i jednako kao i kod
ovrhovoditelja, ukoliko postoji unesite račun specifične namjene.
5. Odaberite javnog bilježnika koji je donio rješenje o ovrsi i broj i datum rješenja o ovrsi
6. Odaberite datum od kada je rješnje o ovrsi pravomoćno - datum označen na rješenje u o ovsi
7. Ukoliko je potrebno unesite poziv na broj koji će biti vidljiv kod uplate
8. Datum sastavljanja je postavljen na dan kada se izrađuje dokument, možete ga slobodno izmijeniti;
9. Unesite mjesto izrade npr. „U Zagrebu“
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Nakon što unesete podatke preporučamo da odaberete gumb Uplata predujma FINI koji će Vas
uputiti na stranicu Financijske agencije gdje ćete moći ispuniti podatke potrebne za dobivanje
uplatnice za uplatu predujma. Uplata predujma obvezna je po Zakonu o provedbi ovrhe na
novčanim sredstvima i bez uplate će vam FINA odbaciti zahtjev za naplatom.
Nakon što ste sve obavili odaberite „Potvrdi“ i na Vaše će se računalo spremiti dokument koji
potom možete ispisati.
NAPOMENA: nakon što ispišete dokument određene opcije ćete morati zaokružiti, tako da pazite
na to. Također morate potpisati i staviti pečat na zahtjev za naplatom.

Svaki upit i nejasnoću možete poslati na info@eovrhe.hr, ako želite da Vas nazovemo molimo
ostavite u mailu Vaš broj telefona.
Želimo Vam uspješno korištenje Aplikacije ☺
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