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U I M E R E P U B L I K E   H R V A T S K E

P R E S U D A

Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Dragice 
Samardžić kao predsjednice vijeća, Ankice Matić kao člana vijeća i Lucije Lasić kao člana 
vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari tužitelja mlt. L., OIB: … i mlt. N. B., OIB: …, 
zastupanih po majci M. B., OIB: … svi iz SR Njemačke, svi zastupani po 
punomoćnicima J. D., P. M., N. P. i B. D., odvjetnicima iz G., protiv tuženice F. B., 
OIB: …, iz S. B, zastupane po punomoćniku I. O., odvjetniku iz S. B, radi uzdržavanja, 
odlučujući o žalbi tuženice protiv presude Općinskog suda u Slavonskom Brodu 
poslovni broj P Ob- 64/2019-31 od 10. ožujka 2020., 4. lipnja 2020.,

p r e s u d i o j e

I. Preinačuje se presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj P Ob- 
64/2019-31 od 10. ožujka 2020. u pobijanoj točki I. izreke na način da se odbija tužbeni 
zahtjev koji glasi:

"Tužena F. B. iz S. B. dužna je plaćati uzdržavanje svojim unucima tužitelju mlt. L. 
B., iz SR Njemačke, u iznosu od 350,00 kn (slovima: tristopedesetkuna) mjesečno i mlt. N. 
B., iz SR Njemačke, u iznosu od 350,00 kn (slovima: tristopedesetkuna) mjesečno, počevši od 
10. studenog 2017. na dalje, dok za to budu postojali zakonski uvjeti, tako da dospjele iznose 
uzdržavanja plati odjednom, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na svaki dospjeli, a 
neplaćeni iznos uzdržavanja računajući od dospijeća svakog iznosa do isplate, po stopi koja se 
određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate 
za referentno razdoblje koje prethodni tekućem polugodištu za 3%-tna poena, a dospijevajuće 
iznose do 15. u mjesecu za tekući mjesec, na račun majke i zz M. B., otvoren kod E.&S b. d.d. 
R., IBAN HR .., sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe. "

II. Svaka stranka snosi svoje parnične troškove.

Obrazloženje

Pobijanom presudom je suđeno:
"I. Tužena F. B. iz S. B. dužna je plaćati uzdržavanje svojim unucima tužitelju mlt. L. 

B., iz SR Njemačke, u iznosu od 350,00 kn (slovima: tristopedesetkuna) mjesečno i mlt. N. 
B., iz SR Njemačke u iznosu od 350,00 kn (slovima: tristopedesetkuna) mjesečno, počevši od 
10. studenog 2017. na dalje, dok za to budu postojali zakonski uvjeti, tako da dospjele iznose 
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uzdržavanja plati odjednom, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na svaki dospjeli, a 
neplaćeni iznos uzdržavanja računajući od dospijeća svakog iznosa do isplate, po stopi koja se 
određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita 
odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate 
za referentno razdoblje koje prethodni tekućem polugodištu za 3%-tna poena, a dospijevajuće 
iznose do 15. u mjesecu za tekući mjesec, na račun majke i zz M. B., tvoren kod E.&S. b. d.d. 
R., IBAN HR ..., sve u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.

II. Tužitelji mlt. L. B. i mlt. N. B. odbijaju se s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva 
na ime uzdržavanja u iznosu od 900,00 kn mjesečno za svakog tužitelja.

III. Svaka stranka snosi svoje troškove ovog postupka."

Protiv te presude žali se tuženica, pobijajući istu u točkama I. i III. izreke, zbog svih 
žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, 
broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 
25/13, 89/14 i 70/19, dalje u tekstu: ZPP), s prijedlogom da se u pobijanom dijelu presuda 
preinači na način da se odbije tužbeni zahtjev u cijelosti i naknadi tužiteljici prouzročeni 
trošak, a podredno da se ista ukine u pobijanom dijelu i predmet vrati prvostupanjskom sudu 
na ponovno suđenje.

Tužitelji nisu odgovorila na žalbu.

Nakon što je pobijana odluka ispitana u okviru ovlaštenja iz članka 365. stavka 2. 
ZPP-a ovaj je sud utvrdio kako u postupku pred prvostupanjskim sudom nisu počinjene bitne 
povrede odredaba parničnog postupka na koje pazi po službenoj dužnosti, a nije ostvarena ni 
bitna povreda postupka iz članka 354. stavka 2. točke 11. ZPP-a na koju izrijekom upućuje 
tužiteljica, jer pobijana presuda nema nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, pa je 
odlučeno kao u izreci iz razloga koji slijede.

Predmet spora je zahtjev tužitelja za uzdržavanje od strane tuženice kao bake po ocu.

U ovoj fazi postupka nije sporno:
- da je tuženica majka M. B., oca tužitelja, koji je pravomoćnom presudom Općinskog 

suda u Daruvaru od 31. siječnja 2011. obvezan uzdržavati mlt. tužitelje u iznosu od 900,00 
kuna mjesečno za svakog tužitelja,

- da M. B. nije ispunjavao svoju obvezu uzdržavanja prema mlt. tužiteljima do 
studenog 2019., a od tada se uzdržavanje prisilno naplaćuje u iznosu od ukupno 1.800,00 
kuna mjesečno za oba tužitelja.

U takvoj činjeničnoj situaciji pogrešno je prvostupanjski sud primijenio materijalno 
pravo kada je utvrdio potrebe mlt. djece u većem iznosu od onoga utvrđenog presudom iz 
siječnja 2011. i obvezao tuženicu da plaća mlt. tužiteljima razliku poviše iznosa od 900,00 
kuna mjesečno po djetetu, koliko dobivaju od oca, do iznosa utvrđenih pobijanom odlukom 
kao njihove mjesečne potrebe.

Naime, prema odredbi članka 288. stavka 2. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, 
broj 103/15 i 98/19, dalje u tekstu: ObZ), tek ukoliko roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, 
dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju. Prema shvaćanju ovog suda obveza bake i 
djeca ne može biti veća od pravomoćno utvrđene obveze roditelja.
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Stoga, u situaciji kada je tijekom postupka otac mlt. tužitelja započeo uzdržavati mlt. 
tužitelje, makar i prisilnim putem, prestaje obveza tuženice kao bake na uzdržavanje.

Ukoliko su se u međuvremenu promijenile okolnosti na način da opravdavaju dosudu 
uzdržavanja mlt. tužiteljima u većem iznosu, isti trebaju u odnosu na oca kao primarnog 
obveznika uzdržavanja tražiti izmjenu ranije odluke o uzdržavanju po odredbi članka 285. 
ObZ-a.

Zbog izloženih razloga, po odredbi članka 373. točke 3. ZPP-a, valjalo je preinačiti 
pobijanu presudu kao u izreci pod I.

Odluka o parničnom trošku temelji se na odredbi članka 166. stavka 2. ZPP-a i članka 
366. stavka 1. ObZ-a.

Ovaj je sud imao u vidu da su u vrijeme podnošenja tužbe u ovom predmetu okolnosti 
bile takve da mlt. tužitelji doista nisu mogli ostvariti svoje pravo na uzdržavanje prema ocu, a 
što je opravdavalo pokretanje ovog postupka, te je uvažavajući i dužinu vremena kroz koje 
mlt. tužitelji nisu uspijevali ostvariti svoje pravo na uzdržavanje, odlučeno da svaka stranka 
snosi svoj parnični trošak.

U Splitu 4. lipnja 2020.

Predsjednica vijeća:

Dragica Samardžić
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