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PREDMET: Prijedlog izmjene i dopune članka 173. Ovršnog zakona glede ovrhe na 

novčanoj tražbini ovršenika – samostalnog umjetnika  

 

 

Poštovana gospodo, 
 

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) je udruga 

samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost te im je 

bavljenje umjetničkim stvaralaštvom i djelovanjem jedino i glavno zanimanje.  

 

HZSU je zaprimila prigovore umjetničkih strukovnih udruga, a i samostalnih 

umjetnika nad kojima se provodi ovrha na ukupnim novčanim sredstvima te su 

iznenaĎeni činjenicom da im se od ovrhe ne izuzima niti minimalan iznos honorara za 

osiguranje egzistencije.  

 

Člankom 173. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 112/12. i 25/13.) u daljnjem 

tekstu: Ovršni zakon, propisana su ograničenja ovrhe. Citiram: 

 

Ograničenje ovrhe 

Članak 173. 

(1) Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini 

dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha 

provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete 

nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne 

sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja 

uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne neto plaće u Republici 

Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za 

uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara 

iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po 

zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. 

(2) Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u 

Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine plaće 

ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog 
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uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, 

odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje 

zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine neto plaće 

ovršenika. 

(3) Prosječna neto plaća u smislu stavka 1. ovoga članka jest prosječan iznos 

mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u 

Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je 

dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim 

novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrĎeni iznos 

primjenjivat će se u idućoj godini. 

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na ovrhu na 
naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog 

umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u 

pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom 

primanju civilnih i vojnih osoba, osim na ovrhu na primanjima iz stavaka 5. i 

6. ovoga članka. 

(5) Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno 

oštećenje i doplatak za tuĎu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate 

tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog 

narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade 

štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa 

od jedne polovice toga primanja. 

(6) Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i 

doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se 

provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrĎuje 

iznos pomoći za uzdržavanje. 

 

Samostalni umjetnici ne primaju plaću, niti imaju primanja navedena u stavku 4. 

članka 173. Ovršnog zakona, nego ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i drugog 

dohotka.  

 

Upravni odbor HZSU-a, nakon analize Ovršnog zakona i mnogobrojnih prigovora 

samostalnih umjetnika i umjetničkih strukovnih udruga, nedvojbeno je zaključio da su 

samostalni umjetnici u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale graĎane čija su primanja 

dijelom izuzeta od ovrhe. Primanja samostalnih umjetnika u cijelosti podliježu ovrsi i ne 

ostavljaju im se niti nužna novčana sredstva za preživljavanje. 

  

Pravedna primjena Ovršnog zakona bila bi da se u stavku 4. članka 173. Ovršnog 

zakona uvrste i samostalni umjetnici, odnosno da se odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju i na 

odreĎeni iznos dohotka samostalnog umjetnika od samostalne djelatnosti i drugog dohotka.  

 

Vjerujemo da je zakonodavac pri ograničavanju ovrhe propisane člankom 173. 

Ovršnog zakona previdio samostalne umjetnike te da će se navedeni propust ispraviti u cilju 

postizanja pravičnosti, odnosno omogućavanja minimuma egzistencije samostalnih umjetnika 

i njihovih obitelji. 
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Upravni odbor HZSU-a zaključio je da ovakva primjena Ovršnog zakona šteti 

proširenoj reprodukciji profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti, a samim time i 

dodatno opterećuje ionako izuzetno opterećenu umjetničku djelatnost bez tržišta umjetnina u  

Republici Hrvatskoj. Umjetnička djelatnost ne može opstati na temelju tržišnog poslovanja 

zbog čega se, s obzirom na važnost umjetnosti i kulture, subvencionira, a što je propisano 

člankom 69. Ustava Republike Hrvatske. 

 

HZSU u svome članstvu ima samostalne umjetnike iz 29 umjetničkih strukovnih 

udruga, koje inzistiraju na izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, u segmentu 

samostalnih umjetnika, a prema popisu umjetničkih strukovnih udruga, kako slijedi: 

 

R.b. Naziv umjetničke strukovne udruge Skraćeni naziv 

1.  Hrvatsko društvo filmskih djelatnika  HDFD 

2.  Hrvatska udruga filmskih snimatelja HFS 

3.  Društvo hrvatskih filmskih redatelja DHFR 

4.  Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika  HDGU 

5.  Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika    HUOKU 

6.  I. Razred hrvatske glazbene unije – Udruga umjetnika izvoĎača HGU/I. 

7.  Hrvatsko društvo skladatelja HDS 

8.  Društvo hrvatskih književnih prevodilaca                DHKP 

9.  Društvo hrvatskih književnika                                     DHK 

10.  Hrvatsko društvo pisaca HDP 

11.  Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa     HDKKT 

12.  Hrvatsko društvo filmskih kritičara HDFK 

13.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika                               HDLU 

14.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik HDLU Dubrovnik 

15.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre HDLU Istre 

16.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka HDLU Rijeka 

17.  Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split HULU Split 

18.  Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Zadar HADLU Zadar 

19.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika MeĎimurja HDLU MeĎimurja 

20.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek HDLU Osijek 

21.  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin HDLU Varaždin 

22.  Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti                          ULUPUH 

23.  Hrvatsko društvo naivnih umjetnika                                HDNU 

24.  Hrvatsko dizajnersko društvo                                           HDD 

25.  Udruženje hrvatskih arhitekata UHA 

26.  Hrvatsko društvo dramskih umjetnika                                 HDDU 

27.  Udruga plesnih umjetnika Hrvatske   UPUH 

28.  Udruga profesionalnih plesnih umjetnika “Puls”  UPPU “Puls” 

29.  Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika HDPBU 
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Upravni odbor HZSU-a, u ime samostalnih umjetnika i umjetničkih strukovnih 

udruga, predlaže žurnu izmjenu i dopunu Ovršnog zakona kako bi se ispravili navedeni 

propusti i postigla pravičnost primjene Ovršnog zakona za samostalne umjetnike koji 

samostalno i profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.  

 

U iščekivanju pravičnog rješenja, unaprijed zahvaljujemo i lijepo Vas pozdravljamo.  

 

S poštovanjem, 

 

za Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika 

 

 

Predsjednik Tajnik 

 

 
Boris Novković, autor i skladatelj Marko Stanić, stručni specijalist upravljanja procesima 

 

 

Na znanje: 

 

1. Ministarstvo kulture 

Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 

Načelnik, mr. sc. Tomislav Jelić 

Runjaninova 2, Zagreb 

 

2. Ministarstvo pravosuĎa 

Uprava za graĎansko, trgovačko i upravno pravo 

Pomoćnik ministra pravosuĎa 

dr. sc. Vanja Bilić 

Ulica grada Vukovara 49, Zagreb 

 

3. Hrvatski sabor 

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 

Predsjednik, prof. dr. sc. Valter Boljunčić 

Trg sv. Marka 6, Zagreb 

 

4. Hrvatski sabor 

Odbor za zakonodavstvo 

Predsjednica, Ingrid Antičević Marinović, dipl. iur. 

Trg sv. Marka 6, Zagreb 

 

5. Hrvatski sabor 

Odbor za financiranje i državni proračun 

Predsjednik odbora  

mr. SrĎan Gjurović 

Trg sv. Marka 6 

10 000 Zagreb 


