
  
 
Naš znak: 318/12     U Zagrebu, 19. rujna 2012. 
 
 
      MINISTARSTVO UPRAVE 
      Ministar, gdin Arsen Bauk 
 
    
PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama 
   Zakona o državnim službenicima 

- mišljenje, daje se 
 

Sveza: Dopis Ministarstva uprave, KLASA: 011-01/12-01/438, URBROJ: 515-04-01-01/1-12-
1, od 13. rujna 2012. godine 
Dostavljeno elektronskom poštom putem Samostalne službe za socijalno partnerstvo, 
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava dana 18. rujna 2012. godine  
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske dostavljeni Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim 
službenicima (dalje: Prijedlog) ocjenjuje neustavnim, nezakonitim i 
diskriminirajućim te stoga traži njegovo povlačenje iz zakonodavne procedure, iz 
razloga koje navodimo u nastavku dopisa. 

 
Prijedlogom se u članku 137. stavku 1. točka 3., kojom se kao razlog 

prestanka službe po sili zakona navodi uvjet „kad navrši 65 godina života i 
najmanje 15 godina mirovinskog staža – posljednjeg dana godine u kojoj su 
ostvareni ti uvjeti“, zamjenjuje formulacijom „stjecanjem prava na starosnu 
mirovinu prema općim propisima o mirovinskom osiguranju – danom stjecanja 
prava“. 

  
U glavi „OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU 

UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
PROISTEĆI“, ova promjena obrazlaže se razlozima racionalizacije postojećeg 
broja zaposlenih koju je moguće postići i prirodnim odljevom zaposlenih te se 
stoga predlaže da službeniku prestaje služba po sili zakona stjecanjem prava na 
starosnu mirovinu, a ne posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti. 

 
Međutim, istovremeno se perfidno prešućuju posljedice koje ovakvo 

propisivanje prestanka službe po sili zakona ima po žene zaposlene u državnoj 
službi. 

Naime, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju kojima 
je reguliran prijelazni režim odlaska u mirovinu do 2030. godine, žena pravo na 
starosnu mirovinu u 2012. godini stječe sa 60 godina i 6 mjeseci života i 15 godina 
mirovinskog staža, što znači da ova promjena automatski povlači prestanak službe 
za sve žene u državnoj službi koje ispunjavaju ovaj uvjet, odnosno 4 godine i 6 
mjeseci ranije u odnosu na muškarce. 

 
Ovime se mogućnost ranijeg odlaska u starosnu mirovinu za žene do 

2030. godine pretvara u obvezu, barem kada su u pitanju državne službe. 
 



Time se žene u državnoj službi diskriminira u odnosu ma muškarce i 
onemogućava im se rad do 65 godine života i 15 godina mirovinskog staža, kako 
je bilo dosad propisano, odnosno kako je Zakonom o radu propisan uvjet za 
prestanak ugovora o radu. 

 
S druge strane, ponovnim uvođenjem diskrecijske ovlasti zadržavanja 

državnog službenika u službi „radi dovršenja poslova od značaja za rad državnog 
tijela ili drugih osobito važnih potreba državne službe“, koja ne postoji u važećem 
Zakonu o državnim službenicima, muškarcima se u državnoj službi omogućava 
rad čak do 67. godine života, čime se poništavaju razlozi donošenja ovoga 
zakona, odnosno njegovi učinci. 

 
Najvažnije od svega, ženama u državnoj službi se uskraćuje pravo 

izbora kada će otići u starosnu mirovinu, koje imaju u prijelaznom režimu odlaska 
u mirovinu do trenutka kada će i muškarci i žene odlaziti u starosnu mirovinu sa 65 
godina života i 15 godina mirovinskog staža, tj. 2030. godine, odnosno mogućnost 
rada do 65. godine života, zadržavanje postojeće razine novčanih primanja i 
životnog standarda, a ranije im se prekida i profesionalna karijera i razvoj u zreloj 
životnoj dobi.          

 
Zbog svega navedenog, vjerujemo da ovakav zakonski prijedlog Vlada 

neće ni razmatrati te ostajemo ustrajni u zahtjevu njegova povlačenja iz 
zakonodavne procedure. 

 
S poštovanjem, 
 
 
       GLAVNI TAJNIK 
          Siniša Kuhar 
 
 
 
 

U privitku: 
Zakonski prijedlog 
 
O tome obavijest: 
1. Predsjednik Republike Hrvatske 

prof. dr. sc. Ivo Josipović 
2. Predsjednik Vlade RH 

gdin Zoran Milanović 
3. Ministar rada i mirovinskoga sustava 

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. 
4. Pučki pravobranitelj 

gdin Jurica Malčić 
5. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 

gđa Višnja Ljubičić 


