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Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. 

Ako roditelj ne uzdržava dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed 
po tom roditelju, ako su to u mogućnosti.

Maćeha i očuh dužni su uzdržavati maloljetnog pastorka, ako 
dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja te nakon 
smrti djetetova roditelja, ako su u trenutku smrti živjeli s 
pastorkom.

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete dok se školuje u 
srednjoj školi, odnosno do završetka studiranja i najdulje godinu 
dana po završetku školovana, s tim da redovito i uredno ispunjava 
svoje obveze, a najdulje do dvadeset šeste godine života. 

Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete nesposobno za 
rad dok ta nesposobnost traje. Dužnost uzdržavanja punoljetnog 
djeteta ne isključuje pravo roditelja na ostvarivanje različitih prava 
za dijete temeljem utvrđene nesposobnosti za rad/invaliditeta.



Pravo djeteta na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete za koje 
roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne 
plaća uzdržavanje te ako se utvrdi vjerojatnim da baka i djed 
po tom roditelju ne mogu pridonositi za uzdržavanje unuka.
Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi roditelj kod kojeg 
dijete stanuje, u centru za socijalnu skrb prema prebivalištu 
djeteta, po isteku tri mjeseca od pokretanja ovršnog postupka.
Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% zakonskog 
minimuma uzdržavanja.

-Ograničeno pravo do 18.godine života
-LET tražio promjene u javnoj raspravi oko Zakona



Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona 
(»Narodne novine«, br. 103/15 i 98/19) ministar rada, 
mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, donio je

ODLUKU
O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG 
DJETETA

I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema 
prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s 
dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema 
platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici 
Hrvatskoj.



ODLUKA
O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA 
MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

IMinimalni novčani iznosi koji predstavljaju 
minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno 
uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je 
dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u 
postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po 
zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za 
razdoblje od siječnja do prosinca 2021. iznosi 7.129 kuna, 
prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj: 9.1.1/12. 
od 18. veljače 2022. iznose:

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 1.211,93 kn
– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 1.425,80 kn
– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 1.568,38 
kn.



Što kada roditelj ne plaća alimentaciju?

Ukoliko roditelj koji je dužan plaćati alimentaciju istu ne plaća 
ili je plaća u manjim iznosima od dogovorenog, tada drugi 
roditelj može od nadležnog općinskog suda zatražiti ovrhu. Uz 
to, po prijavi roditelja, Centar za socijalnu skrb podnosi 
kaznenu prijavu protiv obveznika uzdržavanja. Tko ne uzdržava 
osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini 
i u rokovima određenim ovršnom ispravom kaznit će se 
kaznom zatvora do jedne godine, a ukoliko se radi o 
uzdržavanju djeteta, onda kaznom zatvora do 3 godine.

Povreda dužnosti uzdržavanja, Kazneni zakon, čl. 172



Pitanja za raspravu:

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi- davanje na ruke ?

Roditelj obveznik uzdržavanja

Mjesečni iznos

Dospijeće Do……….u mjesecu, počevši od ……… godine zajedno sa zakonskom

zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog mjesečnog iznosa do

isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na

razdoblja dulja od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima

izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu

uvećanoj za 3%-tna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje HNB prema čl.

29 st.2 i 8 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,

78/15)

1. Na ruke uz potvrdu o plaćanju

2. Na račun roditelja s kojim dijete stanuje 

Broj računa:

Račun otvoren kod:

Način plaćanja uzdržavanja



Pitanja za raspravu

Povećanje/ smanjenje iznosa

Redoviti/ izvanredni student

Neplaćanje uzdržavanja i nakon izdržavanja kazne zatvora 
zbog neplaćanja

Pokretanje postupka za uzdržavanje od strane punoljetnog 
djeteta

Što i kako sa uzdržavanjem djece kada osoba nema nikakve 
prihode



Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2017. godini

- zadnje kada se nalaze detaljniji podaci o kaznenim djelima protiv 
braka, obitelji i djece

2016:
U odnosu na kazneno djelo povrede dužnosti uzdržavanja iz članka 172. KZ/11 
državna odvjetništva su donijela ukupno 1.094 odluke povodom prijave, od toga 374 
odbačaja dok je u odnosu na 702 prijavljena podignuta neposredna optužnica. Od 
ukupnog broja odbačaja 356 prijava odbačeno je temeljem članka 206. ZKP/08 dok je 
samo u odnosu na 15 prijava doneseno rješenje o uvjetnoj odgodi kaznenog progona 
(članak 206.d stavak 1. točka 3. ZKP/08). U izvještajnom razdoblju sudovi su donijeli 
ukupno 730 presuda, od čega 673 osuđujuće od toga 647 uvjetnih osuda. Kako 
državni odvjetnici prilikom podizanja optužnice ujedno i predlažu primjenu uvjetne 
osude na način da predlažu visinu zatvorske kazne i rok provjeravanja to ne začuđuje 
mali broj ukupno podnesenih žalbi (39). Državni odvjetnici uz prijedlog sankcije 
predlažu i nalaganje posebne obveze iz članka 62. stavka 1. točke 10. KZ/11 
(ispunjavanje obveze uzdržavanja uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju). U 
izvještajnom je razdoblju na sudovima ostalo neriješeno 1.155 optuženja. 

2014:
U 96.7% slučajeva je izrečena uvjetna osuda, što ukazuje na blagu kaznenu politiku u 
odnosu na ovo kazneno djelo.



Poražavajući su pokazatelji iz 2014. godine. U Hrvatskoj dvije 
trećine roditelja koji su obveznici plaćanja alimentacije ili 
uzdržavanja ne plaća redovito ili ne plaća u iznosu određenom 
sudskom odlukom ili ne plaća uopće, izvijestila je,  među ostalim, 
Sporiš.

Objasnila je da je država na privremeno uzdržavanje i do sada 
godišnje trošila oko 30 milijuna kuna, ali da treba proći bar godina 
dana od primjene ovog Zakona da bi se znalo koliko sada 
privremeno uzdržavanje državu stoji.
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