
 

 

       SINDIKALNI POVJERENICI 

                Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama 

 

PREDMET: Uvećanje osnovice 6% za 2016.godinu za državne službenike i 

namještenike – OBAVIJEST I UPUTA ČLANOVIMA Sindikata djelatnika u vojsci i 

državnim službama koji su 2016. godine bili zaposleni u državnim tijelima 

 

 Ovim putem obavještavamo sve članove Sindikata djelatnika u vojsci i državnim 

službama koji su 2016.godine bili zaposleni u državnim tijelima kao državni službenici ili 

namještenici, o tome da bi Vrhovni sud RH sukladno objavi od 01. srpnja 2021. tijekom ove 

godine u oglednom sporu trebao odlučiti o osnovanosti zahtjeva državnih službenika za 

uvećanje osnovice za plaću u 2016. godini od 6%, da je zastara za podnošenje zahtjeva 

trenutno zastala i da će ovisno o odluci Vrhovnog suda RH, odnosno ako bi ona bila 

pozitivna, biti moguće bez rizika od troška postupka tražiti isplatu razlike plaće za razdoblje 

od 01. lipnja do 31.prosinca 2016.godine. 

 Već sad je moguće uputiti zahtjeve za mirno rješenje spora nadležnom državnom 

odvjetništvu  

 S obzirom na zastoj zastare zahtjev za mirno rješenje spora koji bi obuhvatio i lipanj 

2016. godine moguće je predati općinskom državnom odvjetništvu i odmah nakon što ( i ako) 

Vrhovni sud donese i objavi odluku o osnovanosti zahtjeva u oglednom sporu, o čemu ćemo 

vas obavijestiti putem web stranice Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, i putem 

povjerenika. 

 Dostavljamo Vam obrazac ZAHTJEVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPORA koji 

svaki zainteresirani član treba popuniti svojim podacima i potpisati, te zajedno s 

dokumentacijom u privitku, dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu poštom preporučeno. 

  U privitku zahtjeva, uz dokumentaciju koju dostavlja Sindikat, član treba priložiti i 

svoje rješenje o rasporedu važeće u 2016. godini te isplatne liste za razdoblje od lipnja do 

prosinca 2016.godine. 

 Zahtjev za mirno rješavanje spora potrebno je isprintati, popuniti i potpisati u tri 

primjerka od kojih 2 s dokazima u privitku šaljete nadležnom Općinskom državnom 

odvjetništvu, a treći zadržavate sebi. 

 

ZAHTJEV ŠALJETE NADLEŽNOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU POŠTOM 

PREPORUČENO S POVRATNICOM. Obavezno sačuvati potvrdu HP-a o predaji pošiljke. 

 

O daljnjim koracima izvještavati ćemo Vas pravovremeno , posebno u pogledu pokretanja 

tužbi i zastupanju na sudovima. 

 

 

S poštovanjem,  

 

PREDSJEDNIŠTVO 

SINDIKATA DJELATNIKA U VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA 


