
  
 

Naš znak:  33/17                                                  U Zagrebu, 2. veljače 2017.  
 
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Predsjednik Vlade 
gdin Andrej Plenković 
 
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 
Ministar, gdin Ante Šprlje 
 
MINISTARTVO UPRAVE 
Ministar, gdin Ivan Kovačić 
 

  
PREDMET:  Zaustavljanje ovrha u Hrvatskom Podunavlju 

- traži se 
 

Poštovani, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske 

od 2008. godine ukazuje na nezavidan položaj hrvatskih građana – državnih i 
javnih službenika i namještenika u Hrvatskom Podunavlju, koji su pored činjenice 
da žive na prostoru na kojem niska gospodarska aktivnost ne osigurava novo 
zapošljavanje i ostanak mladih u ovom dijelu Hrvatske, izloženi pravosudnom 
„progonu“ od strane vlasti, koji se sastoji u nemilosrdnom potraživanju troškova 
parničnih postupaka i zateznih kamata odnosno glavnice u postupcima 
protuovrhe zbog „stečenog bez osnove“, tj. uvećanja plaće za rad na području 
posebne državne skrbi. 

 
Podsjećamo, službenici i namještenici su temeljem stajališta općinskih i 

županijskih sudova te Vrhovnog suda dovedeni u zabludu kako, sukladno 
Zakonu o područjima posebne državne skrbi, imaju pravo na uvećanje plaće od 
50 posto jer su se vratili i radili na području posebne državne skrbi – u Hrvatskom 
Podunavlju i to odmah nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja odnosno 
prije nego što je Vlada to područje razvrstala u skupinu područja na kojima 
službenici i namještenici ostvaruju 50 posto uvećanja plaće.  

 
Međutim, stajalište Ustavnog suda, prema kojem pravo na uvećanje plaće 

od 50 posto za rad na području posebne državne skrbi nastaje tek s nadnevkom 
razvrstavanja Hrvatskog Podunavlja u jednu od skupina područja posebne 
državne skrbi, do kojeg je došlo tek 29. srpnja 2000. godine, uzrokovalo je i 
promjenu stajališta Vrhovnog suda i sudsku praksu općinskih i županijskih 
sudova te dovelo do pokretanja protuovrha zbog „stečenog bez osnove“, 
temeljem kojih su sredstva koja su u sudskim postupcima zaposlenici na 
području Hrvatskog Podunavlja ostvarili i utrošili u podizanje kvalitete života na 
tom području, sada morali vratiti uvećana za pripadajuće kamate i troškove 
sudskih postupaka, koja sredstava mnogi neće otplatiti za života. 

 



No, „pravna država“ koja je u Hrvatskom Podunavlju od svojih zaposlenika 
napravila „magarce“ i brojne od njih odvela u dužničko ropstvo pokazala je da i u 
svojoj nemilosti ima  različita i diskriminirajuća mjerila. 

 
Naime, prema saznanjima Sindikata, protuovrhe nisu pokrenute u svim 

slučajevima „stečenog bez osnove“, a među onima koji su ih pošteđeni nalaze se 
i pravosudni dužnosnici – suci. 

 
Čak i u onim situacijama u kojima je Vlada, na inzistiranje Sindikata, 

odlučila poduzeti mjere u cilju olakšavanja odnosno otpisa zakonskih zateznih 
kamata, takve se mjere ne provode pa je tako Odluka o otpisu zakonskih 
zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema 
zaposlenima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja 
o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove (NN 65/15) do danas ostala mrtvo 
slovo na papiru odnosno temeljem nje dosad nitko nije ostvario pravo na otpis 
kamata.    

 
S time u svezi, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika od 

Vlade Republike Hrvatske traži da utvrdi stvarno stanje glede sudskih postupaka 
koji su vođeni na području Hrvatskog Podunavlja  zbog ostvarivanja prava na 
uvećanje plaće zbog rada na području posebne državne skrbi i to u pogledu 
njihovog ishoda i posljedica koje su imali po osobe koje su ih pokrenule, a 
posebice glede okolnosti protiv koga jest, a protiv koga nije pokrenut postupak 
protuovrhe. 

 
Također, predlažemo da Vlada Republike Hrvatske razmotri posljedice 

nemilosrdnog pravosudnog postupanja prema građanima – službenicima i 
namještenicima Hrvatskog Podunavlja, koji su povjerovali u bajku o radu na 
području posebne državne skrbi i pripadajućem pravu na uvećanje plaće i 
razmisli o tome ne prazni li se Slavonija i zbog postupaka Vlade, a ne samo zbog 
recesije kojoj je izložena.    

 
Jedna od mogućih mjera je i oprost dugova odnosno parničnih troškova i 

kamata nastalih u sporovima s Republikom Hrvatskom, za koje najveću 
odgovornost snosi upravo ona sama. 

 
S poštovanjem, 
 

      
        GLAVNI TAJNIK 
           Siniša Kuhar 
 

 
U privitku: 
Dokumentacija 
 
 
 
 

 







 
 
  

Naš znak: 280/08             U Zagrebu, 23. rujna 2008. 
 
 
 
 
       VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
       Predsjednik 
       Dr. Ivo Sanader 
 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 
       Ministrica  
       Gđa Ana Lovrin 
 
 
PREDMET: Zaustavljanje ovrhe plaća državnih službenika  

u Hrvatskom Podunavlju, traži se 
 

Poštovani, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske 

traži hitno zaustavljanje ovrha nad jednom trećine plaće državnih službenika u 
Hrvatskom Podunavlju, u predmetu protuovrhe za sudskim putem naplaćeno 
potraživanje uvećanja plaće od 50 posto za rad na području od posebne državne 
skrbi. 

Smatramo nedopustivim poigravanje pravnog sustava s državnim 
službenicima koji su se vratili u Hrvatsko Podunavlje kako bi obavljali državnu 
službu, koji im čas priznaje, a čas ne priznaje pravo na uvećanje plaće zasnovano 
na notornoj činjenici da se gradovi poput  Iloka i Vukovara nalaze na području od 
posebne državne skrbi. 

 
Žalosno je i da je za takvo stanje kriva najviša sudska instanca u 

Republici Hrvatskoj – Vrhovni sud, koja je u tri godine zauzela dva različita 
stajališta o statusu Hrvatskog Podunavlja kao područja od posebne državne skrbi 
u odnosu na pravo državnih i javnih službenika na uvećanje plaće od 50 posto. 

 
Sindikat smatra nedopustivim da službenici koji su se vratili na 

reintegrirano područje Hrvatskog Podunavlja budu kažnjeni zbog nemara Vlade 
Republike Hrvatske koja područje na kojem rade nije razvrstala u odgovarajuću 
skupinu područja od posebne državne skrbi. 

 
S time u svezi ponavljamo naš zahtjev za hitnim sastankom predstavnika 

Vlade, sudbene vlasti i Sindikata u Uredu za socijalno partnerstvo. 
 
 
S poštovanjem, 
       GLAVNI TAJNIK 
          Siniša Kuhar 



  
U Zagrebu, 9. rujna 2013. 
 
 

OVRHE SLUŽBENIČKIH PLAĆA U PODUNAVLJU 
promemorija 

 
ZAKONSKI OKVIR 
1. Zakonom o područjima posebne državne skrbi od 27. svibnja 1996.g. (NN 

44/96 – dalje ZPPDS) utvrđena su područja o kojima RH posebno skrbi radi 
otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka prognanika i izbjeglica i sl.; 

2. Područja posebne državne skrbi podijeljena su u dvije skupine, a člankom 4. i 
5. pobrojena su općine i gradovi i naselja u općinama i gradovima koja spadaju 
u prvu i drugu skupinu PPDS; 

3. Člankom 6. stavkom 1. utvrđeno je da područjima posebne državne skrbi 
pripada i još uvijek okupirano hrvatsko Podunavlje i navodi se koje su to općine 
i gradovi i naselja u gradovima i općinama (npr. Beli Manastir, Erdut, Ilok, 
Vukovar, Sarvaš, Tenja i dr.); 

4. Člankom 6. stavkom 2. utvrđeno je da će Vlada RH općine, gradove i naselja iz 
stavka 1. ovoga članka razvrstati u prvu ili drugu skupinu PPDS kada utvrdi da 
su se za to stekli uvjeti;   

5. Glavom 7. PLAĆE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JAVNIM SLUŽBAMA, člankom 
19. plaće državnih i javnih službenika i namještenika uvećavaju se u odnosu na 
plaće u drugim dijelovima RH za 50% na područjima prve skupine PPDS, 
odnosno 25% na područjima druge skupine PPDS; 

6. Proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i uključenje tog područja u 
ustavnopravni poredak RH okončan je 15. siječnja 1998. godine;  

7. Izmjenama i dopunama ZPPDS od 19. srpnja 2000.g. (NN 73/2000) područja 
posebne državne skrbi razvrstavaju se u tri skupine, a područjima prve skupine 
izrijekom se dodaju „područja općina i gradova hrvatskog Podunavlja“; 

8. Za vrijeme od stupanja na snagu ZPPDS, tj. od 1996. godine zaposlenici u 
tijelima državne i javne uprave koji su radili u drugim općinama, gradovima i 
naseljima područja posebne državne skrbi izvan hrvatskog Podunavlja, 
ostvarivali su pravo na uvećanu plaću utvrđenu ZPPDS, dok su to pravo 
zaposleni u hrvatskom Podunavlju počeli ostvarivati tek 29. srpnja 2000. 
godine, tj. stupanjem na snagu izmjena ZPPDS (NN73/2000). 

 
PRAVOSUDNI OKVIR 
1. Državni službenici i namještenici podnijeli su tužbe nadležnim općinskim 

sudovima u hrvatskom Podunavlju radi priznavanja uvećanja plaće za 50% 
zbog rada na PPDS; 

2. Općinski sudovi i Županijski sud u Vukovaru donijeli su presude u korist 
službenika, tj. priznali su im pravo na uvećanje plaće od 50%; 

3. Vrhovni sud RH zauzeo je 2004. godine (vidi Revr 172/04-2) stajalište da „To 
što Vlada Republike Hrvatske nije to područje (hrvatsko Podunavlje, op.a.) 
svrstala u prvu ili drugu skupinu kada su se za to stekli uvjeti, a trebala je 
svrstati, nije zapreka da se onima koji su bili zaposleni na tom području nakon 
što je trebalo biti svrstano u prvu ili drugu skupinu prizna pravo na povećanu 
plaću u skladu sa Zakonom. Budući da je kasnije Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi to područje razvrstano 
u prvu skupinu to treba uzeti da službenike i namještenike na tom području u 
smislu čl. 19. zakona pripada pravo na uvećanu plaću koja se priznaje za prvu 



skupinu od dana kada su se zaposlili – počeli raditi nakon mirne reintegracije 
hrvatskog podunavlja na tom području.“; 

4. Ustavni sud u odluci, broj: U-III-774/2004 od 11. studenoga 2004. godine, 
zauzeo je stajalište prema kojem je Vlada Republike Hrvatske imala obvezu 
razvrstati mjesta hrvatskog Podunavlja u područja prve ili druge skupine, ali tek 
kada se za to steknu uvjeti, a ne danom mirne reintegracije hrvatskog 
Podunavlja. Odredbom članka 6. stavka 2. ZPPDS-a nije određen rok u kojem 
Vlada Republike Hrvatske mora općine, gradove i naselja u hrvatskom 
Podunavlju razvrstati u prvu ili drugu skupinu područja posebne državne skrbi. 
Na temelju izričite zakonske ovlasti Vlada Republike Hrvatske sama određuje 
uvjete i procjenjuje njihovo ispunjenje, što je konstitutivna pretpostavka za 
priznavanje prava podnositelja; 

5. Nakon toga i Vrhovni sud RH (vidi Revr 725/06-2) zauzima stajalište da je 
„Neosnovan zahtjev tužitelja za naknadu štete neisplaćenog iznosa na ime 
50% uvećane plaće za svaki mjesec počev od 1. studenog 1998. zaključno do 
28. srpnja 2000. To iz razloga što Vlada Republike Hrvatske ima obvezu 
razvrstati mjesta Hrvatskog Podunavlja u I. ili II. skupinu, ali tek kada se za to 
steknu uvjeti kako to proizlazi iz odredbe čl. 1. ZPPDS a ne kako to navodi 
podnositelj danom mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Na temelju izričite 
zakonske ovlasti Vlada Republike Hrvatske sama određuje uvjete i procjenjuje 
njihovo ispunjenje, što je konstitutivna pretpostavka za priznavanje tužiteljima 
prava na isplatu uvećane plaće. Takav stav zauzeo je i Ustavni sud Republike 
Hrvatske u svojoj odluci broj U-3-1231/2005. Stoga sotvarenje prava na 
uvećanu plaću tužiteljima pripada tek od 29. srpnja 2000. kada je stupio na 
snagu ZID ZPPDS kojim je izvršeno razvrstavanje općina i gradova Hrvatskog 
Podunavlja. Prema tome su nižestupanjski sudovi pogrešno primijenili 
materijalno pravo kada su prihvatili tužbeni zahtjev jer se ZOD ZPPDS ne 
može primjenjivati retroaktivno niti se prava njime utvrđena mogu odnositi na 
razdoblje prije njegova stupanja na snagu. Stoga se ne može ni tužiteljima 
utvrditi pravo na 50% uvećane plaće za razdoblje prije nego je stupio na snagu 
ZID ZPPDS, a to je dan 29. srpnja 2000. od kojeg datuma je Hrvatsko 
Podunavlje razvrstano u I. skupinu područja posebne državne skrbi.“ Iz 
iznesenih je razloga ovaj sud preinačio obje nižestupanjske presude i odbio 
tužbeni zahtjev primjenom odredbe čl. 395. st. 1. ZPP-a “; 

6. Nakon toga uslijedile su protuovrhe službeničkih plaća zbog plaćanja 
parničnog troška i povrata iznosa koje su dobili po prethodnim za njih 
pozitivnim presudama… 

 


























































