
 
 
Naš znak: 17-3/09     U Zagrebu, 20. kolovoza 2009. 
 
 
 

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za 
izradu Zakona o plaćama državnih službenika 
Predsjednik povjerenstva 
Gdin Vitomir Begović, mr.  

 
 

PREDMET: Status Zakona o plaćama državnih službenika,  
   - informacija, traži se 
  

Poštovani, 
 
kao što Vam je poznato, Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika prošao 

je prvo čitanje u Hrvatskom saboru 18. veljače ove godine. 
 
S time u svezi, a s obzirom na odredbu članka 151. Poslovnika Hrvatskog sabora, 

kojom je propisano kako je konačni prijedlog zakona predlagatelj dužan podnijeti u roku 
od šest mjeseci od dana prihvaćanja zakona, odnosno ukoliko predlagatelj zakona ne 
podnese u tom roku, smatrat će se da je postupak donošenja zakona obustavljen, molim 
Vas da me, kao člana Povjerenstva Vlade RH za izradu Zakona o plaćama državnih 
službenika, informirate o statusu ovog zakonskog prijedloga. 

 
Posebice me zanima sljedeće: 
1. Je li Konačni prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika upućen u drugo 

čitanje u Hrvatski sabor u roku od 6 mjeseci od dana prihvaćanja Prijedloga 
Zakona; 

2. Ukoliko jest, kako to da se Povjerenstvo koje je Vlada imenovala za njegovu 
izradu, a kojem ste Vi na čelu, nije između dva čitanja sastalo kako bi utvrdilo 
tekst Konačnog prijedloga Zakona; 

3. Ukoliko Zakon nije upućen u Hrvatski sabor u formi konačnog prijedloga, znači 
li to da je Vlada Republike Hrvatske odustala od njegova donošenja i koji su 
razlozi za to, imajući u vidu kako je riječ o tzv. europskom zakonu, koji je kao 
takav u Hrvatski sabor upućen po hitnom postupku, da bi se tijekom rasprave 
na saborskim odborima hitni postupak promijenio u redovni, a zakon trebao 
proći dva čitanja ili je samo riječ o propustu. 

  

Molim Vas da mi traženu informaciju žurno dostavite, budući da Sindikat državnih 
i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske ozbiljno shvaća proceduru izrade 
i donošenja navedenog zakona te želi iskoristiti mogućnost sudjelovanja njegovih 
predstavnika u povjerenstvu za njegovu izradu, kako bi tekst zakona bio što kvalitetniji.  

S poštovanjem, 

 

 

GLAVNI TAJNIK 
             Siniša Kuhar 


