
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA  

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 

  

  

PREDMET: ISPLATA BOŽIĆNICE U GOTOVINI OSOBAMA KOJE IMAJU OVRHU NA PLAĆI 

  

Poštovani,  

molimo žurno očitovanje po pitanju isplate božićnice u gotovini osobama koje imaju ovrhu 
na plaći. 

Naime, kako je danas, dana 20. prosinca 2016.g., iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, stigla 
obavijest o odobrenim sredstvima za isplatu božićnice za 2016. godinu (koju Vam 
dostavljamo u privitku), to Vas molimo da se ŽURNO, zbog mnogobrojnih upita iz 
osnovnoškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje, očitujete je li moguća isplata božićnice u 
gotovini osobama koje imaju ovrhu na plaći.  

Naime, kako Vam je poznato, Vlada RH je na svojim službenim stranicama, dana 28. srpnja 
2016.godine, objavila kako se „osobama koje imaju ovrhu na plaći, regres može isplatiti u 
gotovini“. Slijedom navedene objave, ista pravila moraju vrijediti i za isplatu božićnice. 

Tim više što čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak također slijedi tu logiku jer se u gotovini 
mogu isplatiti određene isplate iz članka 10. Zakona o porezu na dohodak, a koje su 
oslobođene oporezivanja do određene svote. 

Također, državnim službenicima je regres isplaćen u gotovini (28.srpnja 2016.g.) na 
blagajnama MUP-a (dopis u privitku) pa bi takav modalitet ili sličan trebao biti omogućen i za 
javne službenike.  

Kako Vam je cijela ova situacija poznata zbog postavljenih upita ovo ljeto te kako smo tražili 
održavanje zajedničkog sastanka u mjesecu rujnu, upravo kako ponovno ne bi došlo do 
ovakvih situacija, a na koje traženje nije bilo nikakvog odgovora, molimo da do sutra u 12,00 
sati, zajedno sa Ministarstvom znanosti, i obrazovanja, dogovorite zajedničko stajalište po 
ovom pitanju, odnosno da nama i osnovnoškolskim ustanovama za odgoj i obrazovanje, 
dostavite jasno i nedvosmisleno tumačenje, na koji se način zaposlenicima osnovnoškolskih 
ustanova za odgoj i obrazovanje božićnica može isplatiti u gotovini, ukoliko imaju ovrhu na 
plaći. 

Također, Ministarstvo pravosuđa na svojim službenim stranicama (pod rubrikom Najčešća  
pitanja i odgovori iz područja ovrhe) na pitanje: Je li dopuštena isplata u gotovini osobi za 
koju uplatitelj zna da je ujedno i ovršenik? daje odgovor DA, ali pod određenim uvjetima....i 
to „ako nije propisana obveza isplate na žiro račun ili neki drugi račun, ovršenikov dužnik 
može ovršeniku izvršiti isplatu u gotovini, osim ako ovršenikovom dužniku nije dostavljeno 



RJEŠENJE O OVRSI ili posebno rješenje o prijenosu kojim mu se nalaže da iznos koji duguje 
ovršeniku prenese na račun naveden u tom rješenju.“ 

Stoga, ukoliko ovršenikovom dužniku (školi) nije dostavljeno rješenje o ovrsi ili posebno 
rješenje o prijenosu te, ako za to drugo materijalno primanje (božićnice, regresi…) nije 
propisana obveza isplate na račun, tada se ono može isplatiti u gotovini (što jasno navodi i 
samo Ministarstvo pravosuđa) jer, ukoliko se ta primanja uplate na račun ovršenika, oni će 
biti zaplijenjeni od strane FINE (sukladno Ovršnom zakonu),  pošto se radi o iznosima koji 
nisu izuzeti od ovrhe).   

Upravo iz gore navedenih razloga, druga materijalna primanja, a za koje ne postoji prepreka 
isplate u gotovini (odnosno za koje nije propisana obveza plaćanja na račun te ne postoji 
rješenje po kojem je škola dužna postupati), ti iznosi mogu se isplatiti u gotovini, a sve 
sukladno, ranije navedenom, Mišljenju Ministarstva pravosuđa, Zakonu o porezu na 
dohodak, Pravilniku o porezu na dohodak i objavi Vlade RH od 28. srpnja 2016.g.  

Stoga apeliramo na Vas da, do sutra u 12,00 sati, obavijestite osnovnoškolske ustanove za 
odgoj i obrazovanje na koji način (računovodstveno opravdano) mogu božićnicu isplatiti u 
gotovini osobama koje imaju ovrhe na plaći, a osobito iz razloga jer Vlada RH mora 
građanima dati razjašnjenje kako provesti u praksi ono što je objavljeno na njezinim 
službenim stranicama dana 28. srpnja 2016.g. 

  

Unaprijed zahvaljujemo na ažurnosti. 

  

S osobitim poštovanjem, 

                                                            Sindikat hrvatskih učitelja 

                                                                   Ana Tuškan 
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                                                                  Glavna tajnica 

 


