Naš znak: 203/09

U Zagrebu, 8. srpnja 2009.g.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNICA VLADE
Gđa Jadranka Kosor, dipl. iur.
PREDMET:

Osnivanje radnog tijela iz članka 75. Kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike
- traži se

Poštovana gospođo Predsjednice Vlade,
odredbom članka 75. Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike potpisanim između sindikata državnih službi i Vlade Republike
Hrvatske propisano je, u roku od dva mjeseca od njegova potpisivanja, osnivanje
zajedničkog radnog tijela sa zadaćom poboljšanja kvalitete rada i učinkovitosti
državnih službi.
Citirana odredba u Kolektivni ugovor ugrađena je upravo na prijedlog
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i glasi:
„Članak 75.
(1) Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službi, polazeći od
odgovornosti socijalnih partnera za rad državnih službi osnovat će zajedničko
radno tijelo sa zadaćom poboljšanja kvalitete rada i učinkovitosti državnih službi.
(2) Radno tijelo iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje razmatrat će stanje
u državnim službama u cilju poboljšanja rada državnih službi i predlagati mjere u
svezi sa:
– strukturom kadrova u državnim tijelima s obzirom na potreban broj
službenika i namještenika, obrazovnu strukturu i posebna znanja i vještine koja se
od njih očekuju;
– socijalno odgovornim upravljanjem ljudskim resursima u cilju postizanja
optimalnog broja i strukture kadrova uz uvažavanje stečenih prava postojećih
službenika i namještenika, na način kojim će se u najvećoj mjeri koristiti
mogućnosti edukacije i stručnog osposobljavanja, kao i odgovarajućih oblika
zbrinjavanja neodgovarajućih kadrova, odnosno viška zaposlenih;
– zajedničkim promicanjem profesionalnih i etičkih vrijednosti, kao i izvrsnosti
u radu državnih službi s ciljem podizanja razine svijesti o državnoj upravi kao
servisu u službi građana.
(3) Izvješće o stanju i mjerama koje se predlažu, radno tijelo donijet će do 30.
lipnja tekuće godine radi osiguranja potrebnih sredstava za njegovu provedbu u
postupku donošenja Državnog proračuna.

(4) Rok za osnivanje radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka je dva mjeseca od
potpisivanja ovoga Ugovora.“
Budući da je Kolektivni ugovor potpisan 31. srpnja 2008. godine, a
posebice stoga što se u široj i stručnoj javnosti govori o prekobrojnoj i
neučinkovitoj državnoj administraciji te da je pitanju reforme državne uprave i
Vlada kojoj ste na čelu dala posebnu važnost osnivanjem Ministarstva uprave,
Sindikat smatra da je formiranje ovog radnog tijela zajednička odgovornost i
obveza socijalnih partnera.
S poštovanjem,

GLAVNI TAJNIK
Siniša Kuhar

