
 1 

    
 
 
 

 
 
Povjerenstvo za  zakonodavstvo, provedbu propisa i ostvarivanje zaštite prava 
 
Broj: 2/09 
 

ZAPISNIK 

sa sastanka Povjerenstva za zakonodavstvo, 

provedbu propisa i ostvarivanje zaštite prava 

 
održanog dana 14. siječnja 2009. godine s početkom u 09,00 sati u Uredu za socijalno partnerstvo u 
RH, Mesnička 23 
  
 

Nazočni članovi Povjerenstva: 

 

Predstavnici Vlade Republike Hrvatske: 
- Romana Franulović Bušić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 
- Silvana Čolak, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
- Sanda Pipinić, Središnji državni ured za upravu 

 

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca 
- Admira Ribičić 
- Jasminka Matinović 

 
Predstavnici sindikata: 

- Ana Kranjac Jularić, HHS 
- Mirela Bojić, MHS 

 

Odsutni članovi Povjerenstva: 
- Marina Kasunić Peris, SSSH 
- Jasna Kulušić, HUP 

 

Ostali prisutni: 
- Žarko Katić, Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Ante Delipetar, Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Dražen Horvatić, Ministarstvo unutarnjih poslova 
- Siniša Kuhar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH 
- Daniela Mrša, Matica hrvatskih sindikata 

 

 

Ured za socijalno partnerstvo u RH: 
- Katarina Rumora, stručna suradnica 
- Luciana Grdović, vježbenica  

 
 
Sastanak je počeo u 09,00 sati, sa sljedećim  
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DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, s Konačnim 

prijedlogom Zakona 

2. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima 
 

 
1. Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika, s Konačnim 

prijedlogom Zakona 

 
Sanda Pipunić iz Središnjeg državnog ureda za upravu ukratko je prezentirala Prijedlog Zakona o 
plaćama državnih službenika i namještenika. Na snazi je Zakon o državnim službenicima kojim su 
uređeni prijem u državnu službu, klasifikacija radnih mjesta, stručno osposobljavanje i usavršavanje 
službenika, napredovanje u službi i druga pitanja. Međutim, isti Zakon ne uređuje plaće državnih 
službenika već samo sadrži načelo da državni službenici imaju pravo na plaću i to pravo na jednaku 
plaću za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti, te upućuje da će se plaće državnih službenika 
urediti posebnim zakonom. Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće državnih 
službenika, ostaju na snazi određene odredbe Zakona o držanim službenicima u namještenicima i 
provedbeni propisi Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj 
službi i Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada. Prijedlogom Zakona o plaćama državnih 
službenika predlaže se: jedinstveno usklađivanje sustava plaća u državnoj službi, provedba načela 
„jednaka plaća za jednak rad“, razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede, na temelju klasifikacije 
radnih mjesta državnih službenika u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane 
Zakonom o državnim službenicima i propisima donesenim temeljem tog Zakona, zamjena instituta 
minulog rada institutom promicanja temeljem ocjene rada i učinkovitosti, bolje vrednovanje nekih 
rukovodećih i visoko stručnih radnih mjesta, stimulativniji pravni instrumentarij za privlačenje visoko 
obrazovanih stručnjaka u državnu službu. 
Siniša Kuhar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH imao je primjedbu zbog čega 
se Zakon donosi po hitnoj proceduri.  Naime, hitan postupka se ne može opravdati činjenicom da ga 
Vlada nije donjela sukladno Planu usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 
2008. godinu, budući da Vlada nije sazvala Povjerenstvo za izradu Zakona od ožujka 2007. do rujna 
2008., iako je sindikat više puta tražio aktiviranje rada Povjerenstva. U Ocjeni stanja se netočno i 
nekorektno poziva na stručne podloge Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog kraljevstva (DFID), 
Svjetske banke i SIGMA-e. Međutim, empirijska istraživanja i raspoložive stručne publikacije ukazuju 
na velike probleme u primjeni sustava plaće prema učinku, njihov gotovo nikakav učinak na 
poboljšanje učinkovitosti rada javne uprave, kao i to da ocjena učinkovitosti rada nigdje ne isključuje 
radno iskustvo ili senioritet kada je u pitanju rast plaće. Nadalje, sindikat je kao kompromisno rješenje 
koje ne isključuje nagradu za učinak, ni dodatak za minuli rad predložio  da se promicanje u plaći osim 
temeljem ocjene rada i učinkovitosti za službenike s natprosječnim rezultatima rada vrši i 
automatizmom, odnosno temeljem radnog iskustva i uz uvjet zadovoljavajućih ocjena rada i 
učinkovitosti. Time bi se očuvao kriterij radnog iskustva odnosno minulog rada i izbjegao element 
arbitrarnosti u sustavu rasta plaće isključivo temeljem ocjene rada. Nadalje, donošenje uredbi o 
dodacima na posebne uvjete rada znači pravnu nesigurnost za gotovo 30 000 državnih službenika koji 
temeljem sadašnjih propisa imaju pravo na dodatke za zvanje i posebne uvjete rada. Iako Zakon 
garantira zadržavanje plaće u prijelaznom razdoblju, postojanje i provedba ove zaštitne odredbe je 
dvojbena iz dva razloga. Prvo, Vlada se sa sindikatima državnih službi obvezala Sporazumom da će 
koeficijenti radnih mjesta u Zakonu omogućiti profesionalno materijalno napredovanje pri prvom 
razvrstavanju u platne razrede. Drugo, plaća državnih službenika nije nepromjenjiva kategorija i ovisi 
o broju odrađenih sati i dodacima na uvjete rada te u prijelaznom razdoblju nije moguće zadržati 
dosadašnju plaću bez dosadašnjeg načina obračuna plaće, što bi moglo uzrokovati neodržive probleme 
u određivanju konkretne mjesečne plaće državnih službenika. Iznio je konkretne primjedbe na članke 
17., 18. te predložio novi članak 18a. 
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Zaključno, Sindikat smatra kako Zakon Treba povući iz hitne procedure, doraditi ga u okviru 
Povjerenstva za izradu Zakona i uputiti ga zajedno s provedbenim propisima u redovan postupak 
donošenja. 
Sanda Pipunić je naglasila da se provedbeni propisi ne mogu donositi dok se ne donese Zakon o 
plaćama, da plaće neće padati, osim možda u određenim pojedinačnim slučajevima. 
Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata je iznijela primjedbu na rad Povjerenstva, odnosno smisao 
postojanja povjerenstava za izradu Zakona kada Vlada uvijek nastupi sa svojim prijedlozima zakona. 
Admira Ribičić, HUP napomenula je kako je HUP suzdržan u pogledu teksta Zakona zbog kratkoće 
vremena koje su imali za očitovanje te kako se slaže da se Zakon povuče iz hitne procedure. 
Nakon rasprave, donesen je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 
Predstavnici sva tri socijalna partnera suglasni su da se Prijedlog Zakona o plaćama državnih 

službenika, s Konačnim prijedlogom Zakona povuče iz hitne procedure te uputi u redovnu proceduru 

Hrvatskog sabora, jer da nema osnove za hitni postupak.  

Predstavnici sindikata ne podržavaju tekst Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika, s 

Konačnim prijedlogom Zakona a predstavnici poslodavaca, zbog kratkog vremena ostavljenog za 

očitovanje suzdržani su u pogledu teksta Prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika s 

Konačnim prijedlogom Zakona. 

 
 

2. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima 

 
Žarko Katić iz Ministarstva unutarnjih poslova ukratko je prezentirao Konačni prijedlog izmjena i 
dopuna Zakona o strancima. Područje ulaska, boravka i rada stranaca uređeno je Zakonom o strancima 
koji je na snazi od siječnja 2008. godine. u praktičnoj primjeni Zakona uočeni su određeni nedostaci, 
kako sadržajni tako i nomotehnički koji se ovim izmjenama i dopunama nastoje otkloniti. Izmjenama i 
dopunama Zakona o strancima definiran je pojam prijevoznika i pojam braka iz koristi kako bi se 
otklonilo eventualno neujednačeno tumačenje ovih pojmova, proširena je kategorija stranaca koja 
može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka u policijskoj upravi, odnosno 
policijskoj postaji, proširena je kategorija stranaca kojima se može odobriti privremeni boravak u 
svrhu spajanja s obitelji, kao članu uže obitelji stranca na privremenom boravku u RH, izričito je 
propisano da zahtjeve za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak stranac podnosi osobno uz 
propisane iznimke, uvrštena je odredba da o zahtjevu za radnu, odnosno poslovnu dozvolu i 
privremeni boravak nadležna policijska uprava/postaja odlučuje istovremeno, također suglasnost za 
izdavanje poslovne dozvole davala bi HGK, putem nadležne županijske komore, propisani su drugačiji 
uvjeti koji se odnose na izdavanje radne dozvole izvan godišnje kvote strancima koji obavljaju ključne 
poslove u trgovačkim društvima, predložene su kategorije stranaca koje mogu raditi bez radne, 
odnosno poslovne dozvole, također su proširene kategorije stranaca koje do godinu dana mogu raditi 
bez radne odnosno poslovne dozvole. Propisano je da isključivo državljani država članica Europskog 
ekonomskog prostora,koji u RH borave u druge svrhe, zbog korištenja vlastitih objekata odgovarajućih 
za stanovanje, mogu dobiti privremeni boravak u trajanju od jedne godine, pod određenim uvjetima. 
 
Ana Kranjec Jularić, Nezavisni hrvatski sindikati, iznijela je primjedbe na članke 40., 58., i 123. 
Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. 
Admira Ribičić, Hrvatska udruga poslodavaca, iznijela je primjedbe koje je odnose na članke koji 
uređuju spajanje obitelji, odnosno da ovakvim prijedlogom Zakona spajanje obitelji nije dopušteno za 
sve kategorije stranaca koji imaju radnu dozvolu te na odredbe o uvjetima odobravanja privremenog 
boravka za sve strance-vlasnike nekretnina i članova njihovih obitelji. 
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Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Predstavnici Vlade RH podržavaju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s 

Konačnim prijedlogom Zakona. 

 

Predstavnici sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca ne podržavaju Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom Zakona. 

 
Sastanak je završio u 10,20 sati.  
 
 
                                                                                      Koordinatorica Povjerenstva GSV-a 
                                                                                                   Admira Ribičić 
 
 
 
 
 
Bilješku izradila: 
Katarina Rumora, stručna suradnica 
Ured za socijalno partnerstvo u RH 


