
Prijedlog 
 
 
 
 
 

  Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj _____________ godine donijela 

 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju Prijedloga dodatka Sporazumu o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima 

prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima 
 
 
 
 
 

I. 
 

  Prihvaća se Prijedlog dodatka Sporazumu o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate 
tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo 
socijalne politike i mladih aktom, klase: 022-03/14-02/212, urbroja: 519-01/5-15-62, od 24. 
lipnja 2015. godine.  
 
 

II. 
 

  Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpisat će, u ime 
Vlade Republike Hrvatske, Dodatak Sporazumu iz točke I. ove Odluke, a u slučaju njegove 
spriječenosti Dodatak Sporazumu iz točke I. ove Odluke potpisat će Milanka Opačić, 
potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih. 
 
 

III. 
 

  Zadužuje se Ministarstvo socijalne politike i mladih da o ovoj Odluci izvijesti 
sva tijela uključena u provedbu Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima. 
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IV. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2015. godine donijela 

Odluku kojom se usvaja Prijedlog sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima (dalje; Sporazum).  Temeljem stavka 1. točke III. Odluke 
o usvajanju Sporazuma, ministrica socijalne politike i mladih donijela je 23. siječnja 2015. 
godine Protokol o postupku provedbe Sporazuma.  

 
Sporazumom i Protokolom uspostavljene su privremene jednokratne mjere koje se 

sastoje od otpusta/otpisa duga prema dužnicima koji zadovoljavaju kriterije utvrđene 
Sporazumom te jednogodišnje odgode ovršnih postupaka u odnosu na dužnike koji 
ispunjavaju Kriterij B iz Sporazuma kada je njihov dug prema pružateljima elektroničkih 
komunikacijskih usluga. 

 
Sukladno Sporazumu i Protokolu uspostavljen je Registar otpisa duga pri Financijskoj 

agenciji kao jedinstvena elektronička evidencija dužnika koji ispunjavaju uvjet prihvatljivog 
duga te razvijena aplikativna rješenja u okviru Registra otpisa duga neophodna za postupanje 
prema Protokolu i Sporazumu.  

 
Za potrebe provedbe aktivnosti koje proizlaze iz članka 9. Protokola uspostavljeni su 

privremeni odjeli za otpis duga u pet ovlaštenih centara za socijalnu skrb (Zagreb, Split, 
Rijeka, Varaždin Osijek) te informatička podrška i stručni timovi sačinjeni od djelatnika 
centara za socijalnu skrb, Ministarstva financija – Porezne uprave i Financijske agencije. 
Informacijski sustav socijalne skrbi (dalje: SocSkrb) dograđen je aplikativnim rješenjem 
''otpis duga'' u svrhu provedbe neupravnog postupka utvrđivanja ispunjenosti Kriterija B 
dužnika koji su u tu svrhu podnijeli Zahtjev za otpis duga jednom od pet ovlaštenih centara za 
socijalnu skrb. 

 
Primjena jednokratnih mjera utvrđenih Sporazumom započela je 02. veljače 2015. 

godine te je, sukladno stavku 2. točke III. Sporazuma, njihovo stupanje van snage predviđeno 
za 30. lipnja 2015. godine. Izmjenama i dopunama Protokola od 31. ožujka 2015. godine i 2. 
lipnja 2015. godine na isto su razdoblje produljeni rokovi za pristup mjeri dužnika prema 
Kriteriju A te rokovi za pristup vjerovnika Sporazumu. Slijedom navedenog, dužnici prema 
oba kriterija svoje Zahtjeve za otpis duga mogu podnijeti vjerovniku (Kriterij A) odnosno 
jednom od ovlaštenih centara za socijalnu skrb (Kriterij B) do zadnjeg dana važenja 
Sporazuma. 

 
U Registru otpisa duga evidentirano je više od 60.000 dužnika koji ispunjavaju kriterij 

prihvatljivog duga te samim time imaju pravo pristupiti mjerama određenima Sporazumom. 
Prvi korak pristupa mjeri podrazumijeva preuzimanje dokumenta Pregled duga (dokumenta 
koji sadrži sve relevantne podatke o dužniku i njegovom dugu  - podatke o vjerovniku/cima, o 
iznosu glavnice duga, trajanju blokade i dr.), sve sa stanjem na dan 30. rujna 2014. godine, a 
što dužnici mogu učiniti u svakoj poslovnici Fine, jednom od pet ovlaštenih centara za 
socijalnu skrb ili putem internetske aplikacije Otpis duga - javna objava. 
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Od ponedjeljka 2. veljače do 24. lipnja 2015. godine na šalterima u svim Fininim 
poslovnicama izdano je ukupno 33.016 Pregleda duga. U Registru otpisa duga na isti dan 
evidentirana su 16.394 Zahtjeva za otpis duga, od čega je 10.933 odobrenih. Od navedenoga 
broja, 4.101 zahtjev odnosi se na kategoriju dužnika B, od čega su 3.532 zahtjeva odobrena, a 
svi preostali zahtjevi odnose se na kategoriju dužnika A. Zaključno s istim datumom 
Sporazum je potpisalo 289 vjerovnika. 

 
Dužnici prema Kriteriju B svoje su Zahtjeve za otpis duga mogli uputiti jednom od pet 

ovlaštenih centara za socijalnu skrb počevši od 02. travnja 2015. godine. Zaključno s 18. 
lipnjem 2015. godine 7.977 dužnika podnijelo je Zahtjev za otpis duga na obradu jednom od 
pet ovlaštenih centara za socijalnu skrb. Od navedenog broja centri su obradili 7.583 predmeta 
odnosno 95%. Od 7.583 obrađenih dužnika njih 5.488 odnosno 72% ispunjava Kriterij B 
utvrđen Sporazumom. 

 
Analizirajući intenzitet preuzimanja dokumenta Pregled duga u Fini od strane 

zainteresiranih dužnika te intenzitet podnošenja Zahtjeva ovlaštenim centrima za socijalnu 
skrb vidljivo je kako isti u posljednjim tjednima primjene mjere značajno opada odnosno 
gotovo stagnira iz čega proizlazi kako su zainteresirani dužnici konzumirali ponuđene mjere.  

 
Istovremeno, određeni broj vjerovnika iskazao je interes za produljenjem primjene 

Sporazuma, a posebice oni vjerovnici koji su pristupili u posljednjim danima mjeseca lipnja i 
oni koji su se službeno očitovali Ministarstvu socijalne politike i mladih o namjeri pristupanja 
Sporazumu ali i o nemogućnosti da učine isto do 30. lipnja 2015. godine.  

 
S obzirom da se radi o vjerovnicima sa značajnim brojem dužnika evidentiranih u 

Registru duga, predlaže se produljenje primjene Sporazuma do 31. srpnja 2015. godine i to za 
one vjerovnike koji ispune i potpišu obrazac izjave Vjerovnika za pristup Dodatku Sporazumu 
koji se nalazi u prilogu Prijedloga dodatka Sporazumu čije se usvajanje predlaže predmetnom 
Odlukom.  



Prijedlog 

REPUBLIKA HRVATSKA, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa Zoran 
Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske  

(u daljnjem tekstu: Vlada) 

i 

Vjerovnik potpisnik Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća 
određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima 

(u daljnjem tekstu: Vjerovnik) 

sklopili su u Zagrebu, dana _______ 2015. godine sljedeći  

 

DODATAK SPORAZUMU 

o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim 

sredstvima 

 

I. 

Vlada i Vjerovnik suglasni su da Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih 
teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina 
male vrijednosti na novčanim sredstvima (u daljnjem tekstu: Sporazum) i vezani akti ostaju 
na snazi i primjenjuju se do 31. srpnja 2015. godine. 

 

II. 

Ovaj Sporazum potpisuje se u 3 primjerka, a stupa na snagu danom potpisivanja 
odnosno danom primitka ispunjenog i potpisanog obrasca izjave Vjerovnika za pristup 
Dodatku Sporazumu koji je njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 

URBROJ:  

U Zagrebu d.d.mm.gg. 
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PRILOG 1: OBRAZAC IZJAVE VJEROVNIKA ZA PRISTUP DODATKU 
SPORAZUMU1 

Vjerovnik, OIB 

Sjedište, adresa 

e-mail adresa, tel. 

 

IZJAVA 

kojom Vjerovnik, sjedište, adresa, OIB, zastupan po ____________ pristupa Dodatku 
Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, 
sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i drugih potpisnika (u daljnjem tekstu: 
Sporazum).  

Svojim potpisom potvrđuje da je upoznat s cijelim tekstom Dodatka Sporazumu i da  
bezuvjetno prihvaća sva prava i obveze koja za potpisnika Dodatka Sporazumu proizlaze iz 
Dodatka Sporazumu te pristaje da se na Internet stranicama Vlade Republike Hrvatske i 
drugim prikladnim mjestima objavi ova činjenica pristupa Dodatku Sporazum. 

U _____________, dana _____________. 

         Vjerovnik  

Sjedište, adresa 

OIB 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Ime Prezime 

Potpis  ___________________ 

 

                                                           
1 Dostavlja se u 2 primjerka 
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