
 
 
U Zagrebu, 14. siječnja 2009. godine 
 
 
 
      GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 

Povjerenstvo za zakonodavstvo, 
provedbu propisa i ostvarivanje zaštite 
prava 
 
 

PREDMET: Prijedlog Zakona o plaćama državnih službenika,  
s konačnim prijedlogom Zakona 

   - očitovanje Sindikata 
  

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske 
očituje se u svezi s Prijedlogom Zakona o plaćama državnih službenika, s 
konačnim prijedlogom Zakona, kako slijedi: 

 
1. Hitan postupak donošenja Zakona ne može se opravdati činjenicom da ga 

Vlada nije donijela sukladno Planu usklađivanja zakonodavstva RH s 
pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu, budući da je krivac 
za to upravo sama Vlada koja Povjerenstvo za izradu Zakona nije sazvala 
od ožujka 2007. do rujna 2008. godine, iako je Sindikat u više navrata 
tražio aktiviranje rada Povjerenstva, pozivajući se upravo na obvezu 
donošenja Zakona u III. kvartalu 2008. godine. Hitnost postupka 
neopravdana je i stoga što bi Zakon trebao stupiti na snagu tek 1. siječnja 
2010. godine. Neaktivnost Vlade ne može i ne smije biti razlogom 
izigravanja zakonodavne procedure; 

2. U Ocjeni stanja predlagatelj se netočno i nekorektno poziva na stručne 
podloge Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog kraljevstva (DFID), 
Svjetske banke i SIGMA-e, na način koji saborske zastupnike može 
dovesti u zabludu kako je predloženi Zakon sukladan njihovim prijedlozima, 
iako on u konačnici predstavlja nekonzistentan i loše sročen skup odredbi 
koje sustavno ne odražavaju ni jedno od sugeriranih rješenja. Dapače, 
Zakon predstavlja proizvoljnu i malignu interpretaciju predloženih rješenja. 
Sindikat drži da je u ocjeni stanja trebalo navesti i primjedbe i prijedloge 
socijalnih partnera, jer je stanje kakvo imamo na području plaća u državnim 
službama u velikoj mjeri posljedica socijalnog dijaloga. Smatramo 
potrebnim i korektnim u ocjeni stanja navesti što predlažu predstavnici 
interesa sindikalno organiziranih državnih službenika, kao hrvatskih 
građana, jer se zakoni donose za i u interesu hrvatskih građana, a ne kao 
posljedica intervencija stranih i međunarodnih organizacija; 

3. Prijedlozi DFID-a, Svjetske banke i SIGMA-e navode se u kontekstu ciljeva 
koji se navodno ostvaruju Zakonom, premda se njime ne ostvaruje niti 
dekompresija plaća, niti načelo „jednake plaće za jednaki rad“. U kojoj je 
mjeri ostvarena dekompresija plaća najbolje govori činjenica da je sadašnji 
omjer plaća od 1:6,6 smanjen na 1:5,8, a i „bolje vrednovanje visoko 
stručnih radnih mjesta“ ostvareno je na dvojben način – podjelom radnih 
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mjesta viših stručnih savjetnika u dvije potkategorije i snižavanjem 
početnog koeficijenta višeg stručnog savjetnika sa sadašnjih 1,57 na 1,52. 
Načelo „jednake plaće za jednaki rad“ nemoguće je ostvariti Zakonom jer 
se službenici unutar platnih razreda i platnih stupnjeva raspoređuju 
sukladno stečenim pozicijama i neprincipijelnim paralelnim sustavima 
koeficijenata u državnoj službi koji su kao takvi preslikani u klasifikaciji 
radnih mjesta državnih službenika; 

4. Ukidanje minulog rada i njegova zamjena institutom promicanja temeljem 
ocjene rada i učinkovitosti opravdava se mišljenjima i prijedlozima DFID-a, 
Svjetske banke i SIGMA-e. Međutim, empirijska istraživanja i raspoložive 
stručne publikacije ukazuju na velike probleme u primjeni tzv. „performance 
related pay“ sustava plaća, odnosno sustava plaće prema učinku, njihov 
gotovo nikakav učinak na poboljšanje učinkovitosti rada javne uprave, kao i 
to da ocjena učinkovitosti rada nigdje ne isključuje radno iskustvo ili 
senioritet kada je u pitanju rast plaće. Tako istraživanje Svjetske banke iz 
2003. godine „Razumijevanje učinkovitosti javnog sektora u tranzicijskim 
zemljama – empirijski doprinos“ u glavi „Iznenađujući izostanak važnosti 
upravljanja učinkom“ ukazuje da je izgradnja meritokratske javne službe od 
univerzalne vrijednosti za učinak te da su sustavi upravljanja učinkom 
pokazali značajno mali utjecaja na bilo što, a u nekim slučajevima su 
proizveli i negativne efekte. Svjetska banka zaključuje kako „jačanje i 
meritokratskog sustava upravljanja i administrativnih sustava 
(administrativne procedure) treba biti važnije od sveobuhvatnih napora za 
izgradnjom sustava upravljanja učinkom“. Francisco Cardona u dokumentu 
SIGMA-e „Plaća po učinku u javnim službama u zemljama OECD-a i EU“ iz 
2007. godine navodi kako „studija OECD-a iz 2005. godine zaključuje kako 
plaćanje po učinku ima mali ili nikakav učinak po motivaciju službenika. 
Međutim, može biti snažan instrument u rukama menadžera i političara 
kako bi potvrdili svoju moć u guranju reformi ili u postizanju drugih političkih 
ciljeva“. Istraživanje Dahlstroma i Lapuentea provedeno na uzorku od 25 
zemalja OECD-a pokazuje pak da se utjecaj ocjene učinkovitosti i plaće 
kreće od „nikakve povezanosti“, „nekakve povezanosti“, „slabe 
povezanosti“ i „jake povezanosti“, ali nigdje rast plaće ne ovisi isključivo o 
ocjeni učinkovitosti rada. Sindikat je kao kompromisno rješenje koje ne 
isključuje nagradu za učinak, ni dodatak za minuli rad predložio da se 
promicanje u plaći osim temeljem ocjene rada i učinkovitosti za službenike 
s natprosječnim rezultatima rada vrši i automatizmom – temeljem radnog 
iskustva i uz uvjet zadovoljavajućih ocjena rada i učinkovitosti. Time bi se 
očuvao kriterij radnog iskustva odnosno minulog rada i izbjegao element 
arbitrarnosti u sustavu rasta plaće isključivo temeljem ocjene rada. Ovakav 
prijedlog u više je navrata od strane predstavnika Vlade ocijenjen kao 
konstruktivno i prihvatljivo rješenje, kojim se ne dovodi u pitanje sustav 
plaće po učinku. Tako je tadašnji predsjednik Povjerenstva za izradu 
Zakona i zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu 
Zoran Pičuljan u intervjuu za Sindikalni list izjavio:“ Mišljenja sam da se, iz 
razloga što se napušta institut minulog rada, a još uvijek nije usavršen 
postupak ocjenjivanja službenika, može postići dogovorno rješenje oko 
priznavanja radnog iskustva kod promicanja u plaći državnih službenika“. 
Iz bilješke s radnog sastanka Povjerenstva za izradu Zakona, održanog 30. 
rujna 2008. može se pročitati kako državni tajnik Središnjeg državnog 
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ureda za upravu Antun Palarić „smatra da je prijedlog sindikata kojim se 
osigurava brže napredovanje izvanrednih, uz polagano napredovanje onih 
prosječnih dobar kompromis, kojim bi zadržali socijalni mir te da treba 
promisliti koliko bi to opteretilo Državni proračun“. U bilješci se navodi kako 
je Predstojnica Vladinog ureda za zakonodavstvo „Zdenka Pogarčić 
podržala državnog tajnika Palarića, jer smatra da dodatni kriterij ne bi 
ugrozio merit-sustav, ali bi svakako olakšao tranziciju na novi sustav, 
osobito na psihološkom nivou“. Međutim, usprkos konstruktivnom i fiskalno 
održivom prijedlogu sindikata te podršci Vladinih predstavnika u 
Povjerenstvu, Ministarstvo financija je nametnulo rješenje kojim se efekt 
radnog iskustva na rast plaće u potpunosti anulira; 

5. Pri procjeni fiskalnog učinka Zakona predlagatelj barata podacima o „oko 
25.000 policijskih službenika i 40.000 ostalih državnih službenika“, premda 
status policijskih službenika ima oko 17.000 djelatnika MUP-a, dok su 
ostali državni službenici bez ovlaštenja i na njih se primjenjuje Zakon o 
državnim službenicima. Ovaj podatak ukazuje na „ozbiljnost i pedantnost“ 
u pripremi i obrazloženju Zakona; 

6. Donošenje Zakona bez paralelnog donošenja uredbi o dodacima na uvjete 
rada znači pravnu nesigurnost za gotovo 30.000 državnih službenika koji 
temeljem sadašnjih propisa imaju pravo na dodatke za zvanje i posebne 
uvjete rada (policijski službenici, pravosudni policajci, carinici, službenici 
Porezne uprave, inspektori i dr.). Naime, iznos dodataka za ove službenike 
i konačna visina plaće ovisit će o uredbi koju donosi Vlada, a oni će ovisno 
o visini dodataka potpasti pod zaštitnu klauzulu koja im garantira 
zadržavanje dosadašnje plaće, imat će jednaku plaću ili će im ona biti 
veća. Za policijske službenike Zakon je najveća nepoznanica, jer su iznosi 
dodataka na plaću koje ostvaruju za zvanje i uvjete rada vrlo visoki, a 
početni koeficijent policajca sa SSS je najniži u državnoj upravi – 0,80. 
Stoga, iako početni koeficijent za SSS od 0,88 predstavlja povećanje plaće 
policijskih službenika od 10%, postavlja se pitanje neće li to povećanje i u 
kojoj mjeri biti anulirano provedbenim propisima koji će regulirati dodatke 
na plaću. Radi se o prevelikoj nepoznanici i prevelikom broju državnih 
službenika te Sindikat predlaže da se paralelno sa Zakonom donesu i 
provedbeni propisi; 

7. Iako Zakon garantira zadržavanje plaće u prijelaznom periodu, postojanje i 
provedba ove zaštitne odredbe je dvojbena iz dva razloga. Prvi je u tome 
da se Vlada sa sindikatima državnih službi Sporazumom obvezala da će 
koeficijenti radnih mjesta u Zakonu omogućiti profesionalno i materijalno 
napredovanje pri prvom razvrstavanju u platne razrede. Drugi se nalazi u 
činjenici da plaća državnih službenika nije nepromjenjiva kategorija i ovisi o 
broju odrađenih radnih sati i dodacima na uvjete rada te u prijelaznom 
periodu nije moguće zadržati dosadašnju plaću bez dosadašnjeg načina 
obračuna plaće, što bi moglo uzrokovati neodržive probleme u određivanju 
konkretne mjesečne plaće državnih službenika. Npr. službeniku koji bi po 
sadašnjem sustavu imao veću plaću trebalo bi uračunati i dodatak za staž 
od 0,5 % i iznos dodataka za zvanje i posebne uvjete rada prema 
propisima koji prestaju važiti; 

8. Izrada i način donošenja Zakona najbolji su primjer kako se zakoni ne bi 
trebali donositi i predstavlja svojevrsno „silovanje“ zakonske procedure, 
izigravanje socijalnog dijaloga i stečevina socijalnog partnerstva te će u 
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ovakvom obliku, bez uvažavanja stručnih i konstruktivnih prijedloga 
socijalnih partnera i demokratski izražene volje 68.000 službenika koji su 
potpisali peticiju protiv ukidanja dodatka za minuli rad u Zakonu svoju 
provedbu dočekati u ozračju nepovjerenja i razočaranja zbog socijalne 
neosjetljivosti Vlade spram zahtjeva službenika. Ako tome pridodamo 
političke manipulacije najviših državnih dužnosnika koji su putem GSV-a i 
medija slali poruke o tome kako Vlada ne namjerava ukinuti dodatak za 
minuli rad službenicima te da se o tome „pregovara“, onda će i reakcija 
Sindikata na takvo ponašanje biti izrazito neprijateljska. Podsjećamo, 
potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor, na sjednici GSV-a 28. ožujka 
2008. godine, poručila je: „Vlada ističe da se neće ukidati dodatak na radni 
staž od 0,5% po godini radnog staža za državne službenike i namještenike 
budući da to i nije bio prijedlog Vlade RH budući se navedeni Zakon još 
uvijek priprema u okviru zajedničkog Povjerenstva.“. Ministar financija Ivan 
Šuker 6. kolovoza 2008. u Jutarnjem je listu izjavio: „Nije istina da sam 
najavio ukidanje dodatka za minuli rad. Zakon o plaćama državnih 
službenika tek je u pripremi i o njemu će se tek raspravljati, a sindikati 
mogu pričati što god hoće“, premda je sindikalni prijedlog promicanja u 
plaći temeljem radnog iskustva već ranije odbacilo upravo Ministarstvo 
financija. 

     
Konkretne primjedbe i prijedlozi na pojedine članke Zakona su sljedeći: 
 
Članak 17. mijenja se i glasi: 
 
Državni službenik promiče se u plaći kroz platne stupnjeve u platnom razredu 
u koji je razvrstano radno mjesto na koje je raspoređen temeljem ocjena rada i 
učinkovitosti, radnog iskustva i stjecanjem višeg stupnja obrazovanja. 
 
Obrazloženje: Sindikat smatra da kriterij radnog iskustva također mora utjecati 
na rast plaće državnih službenika, kao što se uzima u obzir i pri rasporedu na 
određeno službeničko mjesto. Ovaj dodatni kriterij štiti službenike od mogućih 
zlouporaba sustava ocjenjivanja radi kažnjavanja nepoćudnih i nepodobnih 
službenika izostankom rasta plaće, budući da samo dvije ocjene „zadovoljava“ 
u ocjenskom razdoblju od pet godina znače onemogućavanje rasta plaće do 
isteka daljnjih pet godina. Također, time se sprječava mogućnost da Vlada 
utječe na rast plaća velikog broj službenika i ostvaruje proračunske uštede na 
plaćama sukladno političkim i fiskalnim prilikama. Npr. da se u godini u kojoj 
se proračunska sredstva troše za predizborne aktivnosti, športska natjecanja, 
božićnice umirovljenicima ii sl. proračunski manjak nadoknadi prelijevanjem 
sredstava namijenjenih državnim službenicima. 
Ukoliko rast plaće bude ovisan isključivo o ocjeni rada koju daje poslodavac, 
Vlada će dobiti snažno oruđe discipliniranja državnih službenika i stvorit će 
uvjete u kojima se oni neće ponašati zakonito i profesionalno, već će njihovo 
postupanje biti usmjereno ka izbjegavanju ponašanja koje se sankcionira.  
 
Stavak (3) članka 18. mijenja se i glasi: 
 
(3) Državni službenika promiče se u plaći za jedan platni stupanj, ako je tri 
puta uzastopno ocijenjen ocjenom „dobar“ ili višom ocjenom.  
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Obrazloženje: Predloženi stavak (3) loše je i neprecizno napisan. Nije jasno 
radi li se o 4 ili pet ocjena te, ukoliko postoji, kakva može biti peta ocjena, tj. 
može li ona biti i „ne zadovoljava“. 
Budući da Sindikat predlaže promicanje i temeljem radnog iskustva stavak (3) 
treba promijeniti na način da i službenik s tri ocjene „dobar“ ili čak 
kombinacijom ocjena, „odličan“, „dobar“, „odličan“ također može biti promaknut 
u plaći.  
 
Dodaje se novi članak 18.a koji glasi. 
 

Članak 18.a 
 
(1) Državni službenik promiče se temeljem radnog iskustva za jedan platni 

stupanj svakih pet godina, ako promicanje nije ostvario temeljem ocjene 
rada i učinkovitosti. 

(2) Godina u kojoj je službenik ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ ne priznaje 
se za promicanje u viši platni stupanj. 

 
Obrazloženje: Uvođenjem dodatnog kriterija promicanja u plaći – temeljem 
radnog iskustva, potrebno je definirati po kojim uvjetima se ono događa. 
 
Članak 25. u koliziji je s intencijom predlagatelja da se rast plaće službenika 
temelji na ocjeni rada i učinkovitosti. On ostavlja prostor da se za izniman 
učinak nagradi i službenik s prosječnim ili ispodprosječnim ocjenama rada i 
učinkovitosti i to u iznosu daleko većem od rasta plaće koji službenik može 
ostvariti zaradivši ocjenu „izvanredan“. Tako npr. službenik koji ima plaću od 
cca 6.000 može biti nagrađen s čak 12.000 kuna, a kad su u pitanju 
rukovodeći službenici iznos može biti i kudikamo veći.  
Poslodavac time ostavlja sivu zonu u kojoj može nagrađivati koga i koliko hoće 
temeljem vlastite diskrecijske ocjene. 
Stoga treba propisati kriterije za nagradu za izniman učinak, razmisliti o iznosu 
i obvezno propisati da se podaci o nagradama za izvanredan učinak s 
obrazloženjem javno objavljuju ili članak brisati. 
 
Članak 28. „zadržavanje plaće u prijelaznom periodu“ suprotan je Sporazumu 
Vlade i sindikata državnih službi od 21. studenoga 2006. godine, kojim se 
predviđa profesionalni i materijalno napredovanje državnih službenika već pri 
prvom razvrstavanju u platne razrede. Također termin „dosadašnja plaća“ nije 
adekvatan jer plaća nije fiksna kategorija i ovisi o mnogim okolnostima – broju 
odrađenih sati, dodacima na plaću, minulom radu i sl. tako da službenik koji 
potpadne pod ovu „zaštitnu“ odredbu plaću treba obračunavati po modelu koji 
mu je garantirao višu plaću, a ne može mu se garantirati „dosadašnja plaća“. 
 
Članak 29. predstavlja potpunu nemogućnost sagledavanja učinka novog 
platnog sustava na konačan iznos plaće gotovo pola službenika koji u 
državnoj upravi ostvaruju dodatke na posebne uvjete rada, što stvara pravnu 
nesigurnost i tvrdnju da se zakonom unose pozitivne promjene i stimulira bolji 
rad državnih službenika relativizira. 
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Zaključno, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika smatra kao 
Zakon treba povući iz hitne procedure, doraditi ga u okviru Povjerenstva za 
izradu Zakona i uputiti ga zajedno s provedbenim propisima u redovan 
postupak donošenja. 
 
 
        GLAVNI TAJNIK 
             Siniša Kuhar     

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 


