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PRESUDA 

Općinski radni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Adeli Turkalj kao sucu pojedincu, u 
pravnoj stvari tužiteljice B  T , iz Z ,  , OIB , zastupane 
po punomoćnicima Tatjani Jedličko, Ani Petošić, Niki Radović i Petri Orlović, diplomiranim 
pravnicima, zaposlenicima Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja protiv tuženika 
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, OIB-36612267447 zastupanog po 
punomoćniku Denisu Bajs, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Mihočević&Bajs d.o.o. iz Zagreba, 
radi isplate, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 14. svibnja 2018. godine, u 
prisutnosti punomoćnika tužiteljice Petre Orlović i zamjenika punomoćnika tuženika Tee Šulentić, 
odvjetničke vježbenice, dana 29. svibnja 2018. godine 

presudio je 

I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: 

"I Nalaže se tuženiku Sveučilište u Zagrebu iz Zagreba, Trg maršala Tita 14, OIB-
36612267447 da plati tužiteljici B  T  iz Z , , OIB , iznos 
od 5.013,03 kn bruto zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na taj iznos 
od 16. svibnja 2017. godine pa do isplate, po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih 
na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno 
razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za tri postotna poena, sve u roku od petnaest 
dana, pod prijetnjom ovrhe." 

II Nalaže se tužiteljici B  T , iz Z , , OIB  da 
tuženiku Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, OIB-36612267447 u roku od 
8 dana naknadi troškove pamičnog postupka u iznosu od 7.734,37 kuna, s time da se dio zahtjeva 
za naknadom troškova postupka u iznosu od 1.171,88 kuna odbija kao neosnovan. 

Obrazloženje 

Tužiteljica je ovom sudu dana 23. lipnja 2017. godine podnijela tužbu protiv tuženika radi 
isplate razlike plaće. U tužbi navodi da kao zaposlenik tuženika zahtijeva isplatu razlike plaće za 
mjesec travanj 2017. godine obračunate na njezinu štetu protivno odredbi čl. 216. Zakona o radu 
kojom je propisano da poslodavac radniku koji je sudjelovao u štrajku može umanjiti plaću 
razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku. Nadalje navodi da je zaposlena kod tuženika i to u 




























