
 
 
Naš znak: 81-2/09         U Zagrebu, 20. svibnja 2009. 
 
 
 
 
      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
      Potpredsjednica Vlade i ministrica  
      obitelji, branitelja i međugeneracijske 
      solidarnosti  
      Gđa Jadranka Kosor, dipl. iur. 
 
      SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU 
      Državni tajnik, gdin Antun Palarić 
 
      PRAVOBRANITELJICA ZA   
      RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
      Gđa Gordana Lukač Koritnik 
 
      Zajednička komisija za tumačenje  
      odredaba i praćenje primjene Kolektivnog 
      ugovora za državne službenike i  
      namještenike 
 
      ČELNICIMA DRŽAVNIH TIJELA 
 
      DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I   
      NAMJEŠTENICIMA 
 
 
PREDMET: Zaštita dostojanstva državnih  
   službenika i namještenika 

 
 

Poštovani, 
 
temeljem prijedloga Sindikata državnih i lokalnih službenika i 

namještenika Republike Hrvatske u Kolektivni ugovor za državne službenike i 
namještenike ugrađene su odredbe o zaštiti dostojanstva državnih službenika i 
namještenika. 

 
 Njima su se ugovorne strane obvezale  u državnim tijelima promicati 

odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe 
državnih službenika i namještenika te svako neželjeno ponašanje i postupke 
kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.  

 
 Budući da se zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika ne 

može provesti bez ispunjenja obveza utvrđenih odredbama glave 9. Kolektivnog 
ugovora, SDLSN Vam dostavlja sažeti pregled navedenih obveza i osoba 
odgovornih za njihovo izvršenje, radi omogućavanja njihove što potpunije 
provedbe.  

 



 
S time u svezi molimo Vas da poduzmete mjere iz svoje nadležnosti kako 

bi osobe odgovorne za izvršenje pojedinih obveza propisane obveze i izvršile.    
 
Također, SDLSN predlaže da se po imenovanju osoba ovlaštenih za 

primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva, odnosno  
povjerljivih savjetnika u državnim tijelima, na razini državne uprave u suradnji sa 
Sindikatom organizira njihova edukacija s ciljem osposobljavanja za obavljanje 
ove odgovorne dužnosti. 

 
 
S poštovanjem, 
 
 
        GLAVNI TAJNIK 
           Siniša Kuhar 

 
 
 
 
 
 
U PRIVITKU: 
1. Pregled obveza  
2. Prijedlog Sporazuma o zaštiti dostojanstva SDLSN od 6. rujna 2007. godine 
3. Prijedlog Dodatka I. Kolektivnom ugovoru SDLSN od 10. veljače 2009. godine 
4. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru od 23. ožujka 2009. godine  
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pregled obveza iz  

Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike  
(NN 93/08, 23/09 i 39/09)  

u svezi sa zaštitom dostojanstva državnih službenika i namještenika 
 

Članak KU Obveza Odgovornost za izvršenje 

79. st. 3 

U državnim tijelima promicati odnose u duhu 
tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva 
osobe državnih službenika i namještenika te svako 
neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi 
narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i 
sankcionirati 

Stranke Kolektivnog ugovora 

81. st. 2 

Imenovati osobu ovlaštenu za primanje i rješavanje 
pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (u daljnjem 
tekstu: povjerljivi savjetnik) na razini tijela s više od 
20 zaposlenih, odnosno na razini dislocirane 
ustrojstvene jedinice koja ima više od 20 zaposlenih 

Čelnik državnog tijela, odnosno 
dislocirane ustrojstvene jedinice 
s više od 20 zaposlenih 

81. st. 3 
Imenovati (zajedničkog) povjerljivog savjetnika za 
državna tijela s manje od 20 zaposlenih 

Čelnik Središnjeg državnog 
ureda za upravu 

81. st. 5 
Pribaviti prethodnu suglasnost sindikata potpisnika 
KU koji imaju članove zaposlene u državnom tijelu za 
koje se imenuje povjerljivi savjetnik 

Čelnik državnog tijela  

81. st. 6. 
Obavijestiti povjerljivog savjetnika o svakoj 
zaprimljenoj pritužbi o povredi dostojanstva državnih 
službenika i namještenika 

Nadređeni državni službenik, 
sindikalni povjerenik kojem je 
upućena pritužba 

81.a st. 1 
Objaviti podatke o povjerljivom savjetniku koji 
uključuju ime i prezime, tel, fax i e-mail adresu na 
vidnom mjestu u državnom tijelu 

Čelnik državnog tijela 

81.a st. 2 
Objaviti popis povjerljivih savjetnika na web stranici 
Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr 
s naznakom državnog tijela za koje su imenovani 

81.a st. 3 

Upozoriti čelnika državnog tijela ili dislocirane 
ustrojstvene jedinice s više od 20 zaposlenih na 
obvezu imenovanja povjerljivog savjetnika i dostave 
podataka o njima radi ažuriranja središnjeg popisa 
povjerljivih savjetnika 

Čelnik Središnjeg državnog 
ureda za upravu 

81.a st. 4 

Osigurati povjerljivom savjetniku posebne prostorije 
tijekom cijelog ili u dijelu radnog vremena radi 
zaprimanja pritužbi, odnosno omogućiti izlazak iz 
sjedišta poslodavca radi zaprimanja pritužbe 

Poslodavac  

82. st. 1 

Ispitati pritužbu u svezi zaštite dostojanstva i 
poduzeti potrebne mjere radi sprječavanja nastavka 
uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja odmah, a 
najkasnije u roku osam dana od dostave pritužbe 

82.a st. 1 

Do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku 
komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene 
Kolektivnog ugovora o broju i naravi (težini) 
zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini 

Povjerljivi savjetnik 

82.a st. 1 

Do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vladi i 
sindikatima potpisnicima KU objedinjeno izvješće o 
stanju na području zaštite dostojanstva državnih 
službenika i namještenika 

Zajednička komisija za 
tumačenje odredaba i praćenje 
primjene Kolektivnog ugovora 

82a st. 3 

Do 30 lipnja tekuće godine razmotriti izvješće i 
predložiti mjere radi prevencije neželjenog ponašanja 
i zaštite dostojanstva državnih službenika i 
namještenika 

Vlada i sindikati državnih službi 

83.  

Voditi brigu o informiranju, osvješćivanju i 
senzibiliziranju zaposlenih u državnim tijelima za 
problematiku zaštite dostojanstva te edukaciji 
ovlaštenih osoba 

Poslodavac 

 


