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

R J E Š E N J E 
 
 
 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Jasenke 
Žabčić predsjednice vijeća, Ljiljane Hrastinski Jurčec članice vijeća i sutkinje 
izvjestiteljice, dr.sc. Ante Perkušića člana vijeća, Željka Pajalića člana vijeća i mr. sc. 
Dražena Jakovine člana vijeća, odlučujući o dopuštenosti prijedloga za rješavanje 
pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava Općinskog suda u Slavonskom Brodu, 
Stalne službe u Novoj Gradiški od 25. lipnja 2021.,u predmetu poslovni broj Pr-
84/2020., u sjednici vijeća održanoj 11. kolovoza 2021., 
 

 
r i j e š i o   j e : 

 
 
 Dopušta se prijedlog za rješavanje pravnih pitanja važnih za jedinstvenu 
primjenu prava, koja glase: 
 
 „(…) treba li izjednačiti osnovicu za obračun plaće u 2016. (u razdoblju od 
siječnja 2016. do siječnja 2017.) za državne službenike i namještenike  s osnovicom 
javnih službenika s obzirom na odredbu čl. 6. Sporazuma o izmjenama i dopunama 
Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. prosinca 2016. godine, 
te odredbu čl. 9. st. 2. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike od 23. prosinca 2016., te s obzirom na ranije sklopljene Kolektivne 
ugovore između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata javnih službi, te Sindikata 
državnih službenika i namještenika, zakonske i podzakonske akte kojima se 
određuje/određivala ista osnovica za obračun plaće u javnim i državnim službama?  
 
 (…) treba li primijeniti osnovicu za obračun plaće u iznosu od 5.415,37 kn u 
odnosu na državne službenike, neovisno o činjenici što je između sindikata i RH 
sklopljen Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u 
državnim službama od 23. prosinca 2016., te na temelju toga potpisane Izmjene i 
dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 
2016.? 
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Obrazloženje 
 

 
1. Općinski sud u Slavonskom Brodu-Stalna služba u Novoj Gradiški je, nakon 
održavanja pripremnog ročišta i održane sjednice sudskog odjela, podnio prijedlog 
(zaprimljen kod ovoga suda 25. lipnja 2021.) za rješavanje pitanja važnih za 
osiguranje jedinstvene primjene prava u predmetu poslovni broj Pr-84/2020.  
 
2. Postupajući po pozivu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 
predsjednici svih prvostupanjskih sudova dostavili su podatke o broju pokrenutih 
sporova kod kojih rješavanje ovisi o istom pravnom pitanju, sukladno odredbi čl. 502.l 
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: 
ZPP).  
 
3. Iz dostavljenih obavijesti proizlazi da je pred prvostupanjskim sudovima u 
Republici Hrvatskoj pokrenuto preko 2000 predmeta u kojima odluka ovisi o 
rješavanju istih pravnih pitanja koje podnositelj prijedloga smatra važnim za 
osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za 
razvoj prava kroz sudsku praksu. 
 
4. Polazeći od tako velikog broja tužbi u istim i/ili sličnim sporovima državnih 
službenika protiv poslodavca Republike Hrvatske, primjenom odredbe čl. 502.lj st. 4. 
ZPP, vijeće Vrhovnog suda Republike  Hrvatske ocijenio je kako je potrebno zauzeti 
pravna shvaćanja o pitanjima navedenim u izreci ovoga rješenja. 
 
5. Sukladno odredbi čl. 502.lj st. 4. ZPP ovo će rješenje odmah biti objavljeno na 
mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. 
 

Zagreb, 11. kolovoza 2021. 
 

Predsjednica vijeća 
Jasenka Žabčić 

 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog rješenja pravni lijek nije dopušten. 
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