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Povjerenstvo Vlade RH za izradu Zakona 
o plaćama državnih službenika 
Predsjednik, gdin Vitomir Begović, mr. 
 

 
PREDMET: Nacrt prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika 

- očitovanje Sindikata, dostavlja se 
 

Poštovani, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske, sukladno dogovorenom na sjednici Povjerenstva Vlade RH za izradu 
Zakona o plaćama državnih službenika dana 30. rujna 2008. godine, dostavlja 
svoje očitovanje na nacrt prijedloga Zakona o plaćama državnih službenika koji 
nam je dostavljen na sastanku, na način da su u tekst Zakona kao alternativne 
ugrađene odredbe koje, po našem mišljenju, treba promijeniti. 

Istovremeno, skrećemo pozornost na potrebu utvrđivanja sastava 
Povjerenstva na način kako je i osnovano, tj. donošenjem izmjene i dopune 
Odluke o osnivanju Povjerenstva, klasa: 022-03/06-02/10, urbroj: 5030109-06-1, 
od 9. veljače 2006. godine, te uključivanje predstavnika Ministarstva unutarnjih 
poslova, Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa u sastav Povjerenstva. 

Također, predlažemo da se razmotri mogućnost proširenja sastava 
Povjerenstva uključivanjem člana Nacionalnog vijeća za vrednovanje 
modernizacije državne uprave i istaknutog stručnjaka iz područja uprave, prof. dr. 
sc. Ivana Koprića s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Što se načina rada Povjerenstva tiče, podsjećamo da je sindikalna strana 
Povjerenstvu dostavila još 28. ožujka 2007. godine svoje primjedbe i prijedloge u 
obliku cjelovitog teksta Zakona o plaćama državnih službenika, te činjenicu da se 
uvijek iznova moramo očitovati na pitanja o kojima već postoji jasan stav sindikata 
doživljavamo kao neozbiljan i neprimjeren način rada jednog takvog ozbiljnog 
tijela. Smatramo osobito neodgovornim da se nakon godinu dana neaktivnosti 
Povjerenstva ponovno „otkrivaju“ rješenja koja su sindikati već uobličili u 
zajednički prijedlog. 

 
S poštovanjem, 
        GLAVNI TAJNIK 
            Siniša Kuhar   

 
U privitku: 
1. Dopis SDLSN od 28. ožujka 2008. 
2. Sindikalni prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika iz ožujka 2007. g. 
3. Očitovanje SDLSN na tekst Zakona Ministarstva financija od 24. lipnja 2008. g. 
Dostaviti: 
1. Članovima Povjerenstva 
2. MUP 
3. MORH 
4. Ministarstvo pravosuđa 
5. Nacionalno vijeće za vrednovanje modernizacije državne uprave 

Prof. dr. sc. Ivan Koprić 


