
Prijedlog  
 

 
 
 
  Na temelju 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 isplati razlike iznosa jubilarne nagrade 
službenicima i namještenicima u javnim službama 

 
 
 

I. 
 

  Službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su tijekom 2014. i 
2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena 
prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, isplatit će se razlika između isplaćenog iznosa 
jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 
1.800,00 kuna, temeljem prethodnog pisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se urediti 
pitanja sudskih sporova i troškova te pripadajućih kamata. 
 

II. 
 

  Razlika iznosa jubilarne nagrade iz točke I. ove Odluke isplatit će se na sljedeći 
način: 
 

- prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu 
jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. 
godine, najkasnije do 30. srpnja 2015. godine; 

- druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na 
isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 
2014. godine, najkasnije do 30. rujna 2015. godine; 

- treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na 
isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. 
godine, najkasnije do 30. studenoga 2015. godine; 

- četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na 
isplatu jubilarne nagrade ostvarili od 1. siječnja 2015. do dana donošenja ove 
Odluke, najkasnije do 30. prosinca 2015. godine. 

 
III. 

 
  Isplata razlike iznosa jubilarne nagrade iz točke I. ove Odluke izvršit će se 
preraspodjelom, u okviru planiranih sredstava za 2015. godinu. 
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  Za provedbu ove Odluke zadužuju se nadležna središnja tijela državne uprave. 
 

IV. 
 

  Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovoj Odluci 
izvijesti resorna tijela iz točke III. ove Odluke. 
 

V. 
 

  Osnovica za izračun jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna primjenjivat 
će se od dana donošenja ove Odluke do prestanka važenja Temeljenog kolektivnog ugovora 
za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/2012). 
 

VI. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 
novinama. 
  
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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Obrazloženje 
 
 
 U skladu sa Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i 
reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje („Narodne novine“, broj 82/12 i 88/12) Vlada 
Republike Hrvatske je s reprezentativnim sindikatima koji djeluju u javnim službama, dana 
12. prosinca 2012. godine potpisala Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike 
u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12, u daljnjem tekstu TKU) kojim je 
osnovica za izračun jubilarne nagrade bila ugovorena u visini od 1.800,00 kuna.  
 
 Zbog vrlo loših i nepovoljnih gospodarskih kretanja i potrebe za fiskalnom održivosti 
sustava državnih i javnih službi, odnosno ostvarivanja potrebnih ušteda u državnom 
proračunu Republike Hrvatske, ponovno su otvoreni pregovori te je 10. prosinca 2013. godine 
potpisan Dodatak II TKU, kojim je osnovica za izračun jubilarne nagrade smanjena na       
500,00 kuna. To stoga što je 10. prosinca 2013. godine Europska komisija donijela zaključak 
o postojanju prekomjernog proračunskog manjka u Republici Hrvatskoj. 
    
 Temeljem važećih propisa, odnosno spomenutog Zakona o reprezentativnosti, ali i 
Zakona o radu i načela zabrane diskriminacije, Dodatak II TKU se trebao primjenjivati na sve 
službenike i namještenike zaposlene u javnim službama, iako ga nisu potpisali svi potpisnici 
TKU-a. Međutim, obzirom da je TKU-om ugovoreno da će izmjene i dopune TKU-a biti 
važeće samo ako ih potpišu svi potpisnici TKU-a, sudski pravorijek u svim do sada 
pokrenutim pojedinačnim sporovima o visini jubilarne nagrade je da je jubilarnu nagradu 
trebalo izračunati i isplatiti uz primjenu osnovice ugovorene TKU-om, odnosno osnovice u 
visini od 1.800,00 kuna. Prema podacima kojima sada raspolažemo donijeto je oko 50-tak 
pravomoćnih presuda za isplatu razlike jubilarne nagrade, pokrenuto nešto manje od 1.000 
sudskih postupaka s istim tužbenim zahtjevom, a dio zaposlenih je najavio podizanje sudskih 
tužbi. 
 
 Obzirom da sudski postupci i njihovi troškovi mogu nanijeti dodatne, visoke i 
nepotrebne troškove za državni proračun, ovom Odlukom Vlada odlučuje zaposlenima u 
javnim službama, kojima je jubilarna nagrada isplaćena po umanjenoj osnovici, a koji 
sporazumom sa svojim poslodavcem, odnosno ustanovom urede pitanja sudskih sporova i 
troškova te pripadajućih kamata, isplatiti razliku prema utvrđenoj dinamici.   
 
  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će o ovoj Odluci izvijestiti sva središnja 
tijela državne uprave u čijem je djelokrugu rada pojedina javna služba, uz odgovarajući 
naputak o provedbi.  
 
 Ovom se Odlukom ujedno određuje iznos osnovice za izračun jubilarne nagrade u 
iznosu od 1.800,00 kn, koja će se primjenjivati za određivanje iznosa za isplatu jubilarne 
nagrade službenicima i namještenicima kojima će pravo na isplatu jubilarne nagrade dospjeti 
nakon donošenja ove Odluke, a do prestanka važenja Temeljenog kolektivnog ugovora za 
službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12). 
 
 Provedba ove Odluke provest će se u preraspodjelom, u okviru planiranih sredstava za 
2015. godinu, a Odluku će provesti središnja tijela državne uprave u čijem je djelokrugu rada 
pojedina javna služba. 




