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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

Predmet: Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Ovršnog zakona, P.Z. br. 571 

 

  Temeljem članka 196. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosimo 

amandmane na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, 

P.Z. br. 571: 

 

A M A N D M A N   I 

 

 Na članak 37. 

 

 U članku 37., u dodanom članku 84.a, stavku 6., riječi „jedne godine“ zamjenjuju se 

riječima „dvije godine“. 

 

 Obrazloženje: 

 

 Predlažemo produljiti rok u kojem ovršenik ima pravo otplatiti dug ovrhovoditelju, u 

slučaju kada je određena ovrha nad nekretninom u kojoj stanuje, a ovršenik predloži odgodu 

ovrhe te pokaže vjerojatnim da posjeduje druga materijalna dobra kojima može namiriti 

ovrhovoditeljevu tražbinu. Rok otplate se s godine dana produljuje na dvije godine. 

 

 

 

A M A N D M A N   II 

 

 Na članak 53. 

 

 U članku 53., u dodanom stavku 2. riječi „godinu dana“ zamjenjuj se riječima „dvije 

godine“. 

 

 Dodani stavak 4. mijenja se i glasi: 

 

 „Ako ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac, dužan je kupcu od 

dana donošenja zaključka o predaji nekretnine do predaje nekretnine plaćati najamninu. 

Visinu najamnine određuje sud u istom ovršnom postupku ovisno o materijalnom statusu 



ovršenika, a ona ne smije biti veća od polovine tržišne cijene najma u mjestu u kojem se 

nekretnina nalazi.“  

 

 U dodanom stavku 5. riječi „godinu dana“ zamjenjuju se riječima „dvije godine“. 

 

 Obrazloženje: 

 

 Amandmanom se mijena odredba predlagatelja prema kojoj ovršenik kojemu je u 

ovršnom postupku prodana nekretnina u kojoj stanuje i koja je nužna za zadovoljenje 

njegovih osnovnih stambenih potreba i potreba osoba koje je dužan uzdržavati, ima pravo 

ostati stanovati u toj nekretnini godinu dana od prodaje nekretnine, uz plaćanje najamnine u 

dogovoru s kupcem, ili odlukom suda – u visini tržišne cijene najma u mjestu gdje se 

nekretnina nalazi. Ovim prijedlogom rok stanovanja produžuje se na dvije godine, dok cijenu 

najma utvrđuje sud prema materijalnim mogućnostima ovršenika, a ona ne smije prelaziti 

polovicu tržišne vrijednosti najma.  

 

A M A N D M A N   III 

 

 Na članak 59. 

 

 U članku 59, stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

 

 „Iza točke 9. dodaju se nove točke 10.-24. koje glase: 

 

10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke, 

11. sve vrste darova i pomoći za djecu (dar djetetu do 15. godine starosti, dar za        

      novorođeno dijete, potpore djeci u slučaju smrti roditelja), 

12. naknada troškova za službeno putovanje, 

13. naknade troškova prijevoza na posao i s posla, 

14. terenski dodatak, 

15. pomorski dodatak, 

16. naknade za odvojeni život od obitelji, 

17. potpore zbog invalidnosti radnika, 

18. potpore za slučaj smrti radnika, 

20. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, 

21. potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika, 

22. naknade za godišnji odmor (regres), 

23. otpremnine, 

24. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,“. 

 

 Dosadašnja točka 10. postaje točka 25. 

 

 Obrazloženje: 

 

 U primanja izuzeta od ovrhe uvršteni su i materijalni troškovi rada, koji radniku 

omogućuju da dospije do mjesta rada ili plati troškove života kod terenskog rada. Pored toga, 

izuzimaju se i svi darovi za djecu, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji te otpremnine. 

 

Predsjednik  

 

Dragutin Lesar 


