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Predmet: Amandmani na Konačni prijedlog Obiteljskog zakona P.Z.E. br. 544. 

 

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

amandman na Konačni prijedlog Obiteljskog zakona, P.Z.E. br. 544.: 

 

 

 

A M A N D M A N   I 

 

 

Na članak 305. 

 

U članku 305. naslov iznad članka i članak mijenjaju se i glase: 

 

„Pravo na uzdržavanje roditelja koji brine o izvanbračnom djetetu 

 

Članak 305. 

 

(1) Roditelj izvanbračnog djeteta dužan je godinu dana od rođenja djeteta uzdržavati drugog 

roditelja koji skrbi o izvanbračnom djetetu, ako taj nema dovoljno sredstava za život. 

 

(2) Roditelj koji je bio obveznik uzdržavanja dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno 

uzdržavanje iz stavka 1. ovog članka i za vrijeme do podnošenja tužbe. 

 

(3) Tražbina roditelja koji ima pravo na uzdržavanje zastarijeva za vrijeme od jedne godine od 

nastanka obveze.“ 

 

Obrazloženje: 

 

Predlažem da se pravo na uzdržavanje roditelja koji skrbi o izvanbračnom djetetu proširi i na 

oca djeteta koji skrbi o njemu, jer prijedlog predlagatelja predviđa samo pravo majke 

izvanbračnog djeteta na uzdržavanje. Stoga je dobro ovaj članak promijeniti na način da i 

majka i otac koji skrbe o izvanbračnom djetetu, a nemaju dovoljno sredstava za život, imaju 

pravo na uzdržavanje od strane drugog roditelja izvanbračnog djeteta, u trajanju godinu dana 

od djetetovog rođenja. 

 

 



A M A N D M A N   II 

 

 

Na članak 527. 

 

U članku 527. stavak 1. mijenja se i glasi:  

 

“Ovrha radi uzdržavanja određuje se i provodi na prijedlog zakonskog zastupnika djeteta ili 

na prijedlog punoljetnog djeteta.” 

 

Obrazloženje: 

 

Postupak ovrhe radi uzdržavanja djeteta sudski je postupak koji se vodi pred općinskim 

sudovima koji u svom radu primjenjuju pravna pravila i načela građanskog procesnog prava. 

U skladu s tim pravilima, kao i prema općim načelima prava, osoba mlađa od 18. godina 

nema poslovnu sposobnost te prema tome nema ni postulacijsku sposobnost. Postulacijska 

sposobnost je sposobnost koja osobi omogućava da pred sudom i drugim tijelima poduzima 

pravno obvezujuće radnje. S obzirom da osobe mlađe od 18. godina nemaju postulacijsku 

sposobnost, dijete ne može sudu podnositi prijedloge na temelju kojih bi sud trebao odrediti 

ovrhu radi uzdržavanja djeteta. Prema tome, prijedlog za ovrhu pred sudom može podnijeti 

samo osoba koja ima poslovnu i postulacijsku sposobnost, a to je zakonski zastupnik djeteta. 

S obzirom da Obiteljski zakon predviđa i slučajeve obveznog uzdržavanja punoljetnog 

djeteta, slijedom iste logike treba se omogućiti punoljetnom djetetu koje ima poslovnu i 

postulacijsku sposobnost da sudu sam podnosi prijedlog ovrhe radi udržavanja. 

 

 

 

Zastupnica 

 

Nansi Tireli 


