
  
 
Naš znak: 325/12     U Zagrebu, 24. rujna 2012. 
 
 
 
      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
      Potpredsjednik Vlade  

gdin Neven Mimica, mr. sc. 
 
 
PREDMET: Osnivanje radnog tijela iz članka 75. Kolektivnog  

ugovora za državne službenike i namještenike 
- traži se 

 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske, sukladno odredbi članka 75. Kolektivnog ugovora za državne službenike 
i namještenike, traži osnivanje zajedničkog radnog tijela sa zadaćom poboljšanja 
kvalitete rada i učinkovitosti državnih službi. 

 
S time u svezi, kao voditelja Pregovaračkog odbora Vlade Republike 

Hrvatske za područje državnih službi i potpisnika Kolektivnog ugovora, 
podsjećamo Vas na sadržaj gore navedene odredbe, koja 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.“  



 
Citirana odredba u Kolektivni ugovor je ugrađena kao prijedlog 

SDLSN RH još 2008. godine, ali usprkos traženju Sindikata, ovo radno tijelo do 
danas nije osnovano. 

 
Budući da su sindikati državnih službi i državni službenici i 

namještenici ovih dana svjedoci najava državnih dužnosnika o smanjenju broja 
zaposlenih u državnoj upravi i javnom sektoru, u kojima se licitira sa sudbinama 
desetaka tisuća zaposlenika koji bi trebali otići u mirovinu, od čega neki u 
prijevremenu starosnu mirovinu uz kompenzaciju razlike iznosa između pune 
starosne mirovine i prijevremene starosne mirovine, mišljenja smo da je ovo pravi 
trenutak za osnivanje zajedničkog radnog tijela Vlade i sindikata. 

 
Također, skrećemo pozornost na činjenicu da je važeći Kolektivni 

ugovor, sa svim trajnim i privremenim odricanjima od materijalnih prava, 
ugovoren u dobroj vjeri sindikata u vjerodostojnost izjava vladinih 
pregovarača, koji su odricanje od materijalnih prava predstavili kao 
alternativu smanjenju broja zaposlenih, odnosno uvjet za očuvanje 
postojećih radnih mjesta te da bi se u slučaju zaključenja ugovora pod 
pretpostavkom mane volje, mogao pokrenuti postupak za njegovo poništenje.   

 
Tako u „Zapisniku s Pregovaračkog odbora Vlade RH i sindikata 

državnih službi održanog 12. srpnja 2012. godine“, točnost kojeg ste ovjerili svojim 
potpisom, stoje, između ostalih, sljedeće izjave Vladinih dužnosnika: 

 
„Potpredsjednik Mimica,…, naveo je da neće biti značajnog 

smanjivanja broja zaposlenih, te ukoliko i bude to će biti rezultat „ne-rada“ 
pojedinih službenika“, 

 
„…, Slavko Linić,…, izrazio je nezadovoljstvo javnim 

poduzećima gdje su se kadrovi zapošljavali po političkim kriterijima gdje se 
procjenjuje da ima 30% „viška“ zaposlenih. Nastavno, slijedit će 
restrukturiranje, otpuštanje i smanjivanje plaća te će se na takav način osigurati 
sredstva za nove investicije“. 

 
Stoga osnivanje radnog tijela iz članka 75. Kolektivnog ugovora 

držimo neophodnim preduvjetom za nastavak socijalnog dijaloga između Vlade 
RH i sindikata državnih službi u dobroj vjeri i međusobnom uvažavanju. 

 
S poštovanjem, 
      GLAVNI TAJNIK 
          Siniša Kuhar 
 

 
U PRIVITKU: 
- Zapisnik od 12. srpnja 2012. godine 

 
O TOME OBAVIJEST: 
1. Predsjednik Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ivo Josipović 
2. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gdin Zoran Milanović 
3. Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. 
4. Ministar uprave, gdin Arsen Bauk 


