
 

ČLANOVIMA  SINDIKATA  
 

SASTANAK PREDSTAVNIKA VLADE RH I 
PREGOVARAČKOG ODBORA SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI 

U SVEZI S NACRTOM PRIJEDLOGA ZAKONA O PLAĆAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 
 

 

Poštovani članovi, 

 

obzirom na prijepore koje je, među članstvom, a i u javnosti, izazvao Nacrt prijedloga 

Zakona o plaćama državnih službenika, dana 12. listopada 2012. godine, na inicijativu 

Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi, potpisnika Kolektivnog ugovora za 

državne službenike i namještenike (NN 89/12), održan je sastanak s predstavnicima Vlade 

RH, potpredsjednikom Vlade RH i predsjednikom Pregovaračkog odbora Vlade RH, mr. sc. 

Nevenom Mimicom, ministrom uprave Arsenom Baukom i ministrom rada i mirovinskoga 

sustava, prof. dr. sc. Mirandom Mrsićem, dr. med. 

 

Na sastanku je dogovoreno osnivanje radne skupine s ciljem usuglašavanja socijalnih 

partnera oko spornih točaka Nacrta prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika, 

odnosno pronalaženja obostrano prihvatljivih rješenja pitanja vrednovanja radnog iskustva 

i učinkovitosti rada, u koju će Vlada RH imenovati svoje predstavnike, a sindikati državnih 

službi, potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, svoje.  

 

Također, zaključeno je da će, ukoliko zajednička radna skupina pronađe rješenje koje bi bilo 

zadovoljavajuće za oba socijalna partnera (Vladu RH i sindikate državnih službi), takvo 

rješenje predložiti pregovaračkim odborima Vlade i sindikata državnih službi. Ukoliko se ne 

bi uspio postići dogovor na razini stručne radne skupine ili pregovaračkih odbora, zaključak 

je da se s Nacrtom prijedloga Zakona o plaćama državnih službika ne ide u zakonsku 

proceduru u kraćem vremenskom razdoblju, nego da se rasprava i pokušaj dogovora o o 

novom platnom sustavu odgodi za razdobolje kada mjere Vlade RH za izlazak iz 

gospodarske i fiskalne krize budu počele pokazivati pozitivan učinak. 

 

O daljnjem tijeku razgovora, kao i o konkretnim informacijama, pravodobno ćemo vas 

izvijestiti.  

 

S poštovanjem, 

 

 

Sindikat policije Hrvatske 

Sindikat državnih i 

lokalnih službenika i 

namještenika Republike 

Hrvatske 

 

Nezavisni sindikat 

djelatnika MUP-a 

 

Carinski sindikat 

Hrvatske 

Dubravko Jagić, 

predsjednik 
Boris Pleša, predsjednik 

Zdravko Lončar, 

predsjednik 
Božo Prka, predsjednik 

 

 

 

 

Sindikat Porezne uprave 

Hrvatske 

 

 

 

Sindikat pravosudne 

policije Hrvatske 

 

 

 

Sindikat djelatnika u 

vojsci i državnim 

službama 

 

 

Gordana Jagar, 

predsjednica 

Vlado Dubrović, 

predsjednik, v.r. 

Radomir Delić, 

predsjednik  

 

 

 

PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI 

Zagreb, 12. listopada 2012. 


