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     MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, 

MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 

 

    Članovima pregovaračkog obora Vlade Republike Hrvatske  

                                                          za sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  

 

n/r ministrice Nade Murganić. 

 

 

Poštovana ministrice,  

Nastavno na dogovor sa sastanka pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih 

sindikata, održanog  8. ožujka 2018. godine, temeljem vašeg zahtjeva da se usuglašeni Prijedlog 

izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova u djelatnosti socijalne skrbi 

uputi na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dostavljamo Vam očitovanje reprezentativnih 

sindikata: Samostalnog sindikata  zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i  Sindikata zaposlenika u 

djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske  i svoje obrazloženje.  

Samostalni sindikat  zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske  i Sindikat zaposlenika u djelatnosti 

socijalne skrbi Hrvatske mišljenja su da Vlada Republike Hrvatske nije u obvezi usuglašeni 

Prijedlog izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova u djelatnosti 

socijalne skrbi  staviti u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i protivimo se istom.  

 

Obrazloženje:   

Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009) na sjednici održanoj 21. 

studenog 2009. donijela je Zaključak kojim prihvaća Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Prihvaćenim Kodeksom Vlada Republike 

utvrdila je opća načela , standarde i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona , drugih propisa i akata državnih tijela kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi 

od interesa za opću dobrobit.   

Cilj Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u 

demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.  

Vlada Republike Hrvatske donošenjem Izmjena i dopuna Uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti 

poslova u djelatnosti socijalne skrbi ne mijenja  propis koji bi sukladno Kodeksu o savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata uopće predstavljao 

pravni akt ili propis koji bi bio ili trebao biti od interesa građana  jer se istim ne uređuju pitanja  niti 

zauzimaju stavovi od  interesa za opću dobrobit građana Republike Hrvatske.  

U postupku  donošenje Izmjena i dopuna Uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova u 

djelatnosti socijalne skrbi Vlada Republike Hrvatske postupa kao poslodavac koji sukladno 

odredbama Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine „ br. 27/2001), a u okviru svojih 

ovlasti ali i obveza  donosi, odnosno mijenja Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 

složenosti poslova.  zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi.  



Naime, Zakonom o plaćama u javnim službama izrijekom je propisano da se na javne službe  kojima 

se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, a u koje spada i 

djelatnost socijalne skrbi, na pitanja plaće i drugih naknada primjenjuje  Zakon o plaćama , te je u tom 

smislu Vlada Republike Hrvatske poslodavac zaposlenicima u javnim službama.  

Zakonom je izrijekom propisano da plaću službenika i namještenika u javnim službama čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice 

za izračun plače, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu staža. .  

Slijedom Zakona  (članak 7.) također je propisano da vrijednosti koeficijenata radnih mjesta uredbom 

uređuje Vlada Republike Hrvatske. Pritom je nesporno propisano samo jedno, a to je da se u postupku 

donošenja koeficijenata radnih mjesta, a predmnijevamo i u postupku izmjene istih,   prijedlog 

nerečene uredbe dostavlja na prethodno mišljenje: ministarstvu financija, ministarstvu nadležnom za 

pojedinu javnu službe  (u našem slučaju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku, a koje je ujedno i predlagač  iste) te sindikatu koji je sukladno važećim propisima 

reprezentativan za pregovaranje o plaćama u narečenoj djelatnosti.  

Sve navedeno izrijekom upućuje na vrlo jasnu i nedvojbenu činjenicu, a to je da je u ovom postupku 

donošenja, odnosno izmjene uredbe kao pravnog propisa Vlada Republike Hrvatske samo poslodavac 

koji svojim zaposlenicima uređuje plaću  sukladno važećim propisima.  

Vlada Republike Hrvatske u ovom postupku ne donosi propis od interesa za dobrobit građana 

Republike Hrvatske nego kao poslodavac sukladno Zakonu preuzima i ispunjava svoju obvezu i 

uređenja  plaće zaposlenika .  

Nikakva javnost svojim  mišljenjem ne može niti smije utjecati na uređenje plaća koje po Ustavu 

Republike Hrvatske i zakonskim propisima pripada samo dvjema stranama: zaposlenicima i 

poslodavcima. 

U širem smislu ovo je dvostrani pravni posao, jer se radi o uređenju radnog odnosa, koje pravo ni u 

kojem slučaju ne pripada javnosti nego ugovornim stranama. U ovom ugovornom odnosu Vlada 

Republike Hrvatske je poslodavac zaposlenicima u djelatnosti socijalne skrbi čije plaće uređuje (a ne 

predlagač zakona i pravnih propisa od interesa javnosti ) i dužna je utvrditi koeficijente kao jedan od 

tri propisana elementa za određivanje plaće u javnim službama ali uz obavezno savjetovanje samo tri 

dionika procesa: ministarstva financija , nadležnog ministarstva i sindikata.  

Kako se u ovom slučaju, ponovo naglašavamo, radi o posebnom propisu ali i izvoru radnoga prava, 

čijim donošenjem nije ugrožen interes javnosti, a držimo da nije suprotno kogentnim propisima ,već  u 

cijelosti predstavlja ugovornu volju Vlade Republike Hrvatske kao poslodavca u radnom odnosu, 

mišljenja smo da prijedlog izmjene uredbe ne samo da ne treba biti predmet javnog savjetovanja, već 

bi se istim upravo narušilo pravno načelo uređenja plaća u javnim službama i otvorio put svekolikom 

komentiranju javnosti o plaćama u javnim službama, a što može biti samo kontraproduktivno.  

Koristimo priliku napomenuti i činjenicu da Vlada Republike Hrvatske kao poslodavac u postupku 

izmjene koeficijenata za policiju, carinike, doktore i učitelje nije iste upućivala na savjetovanje s 

javnošću, već je iskoristila svoje pravo na autonomnost da postupa prema svojim zaposlenicima kao 

poslodavac. Ovakvo postupanje prema zaposlenicima u djelatnosti socijalne skrbi predstavljalo bi 

skrivanje iza interesa javnosti i jasnu volju Vlade Republike Hrvatske koje nam govori o svjesnom ili 

namjernom ponašanju spram ove već duže vrijeme zanemarivanoj djelatnosti unutar sustava javnih i 

državnih službi.  

S poštovanjem,  

Predsjednik Sindikata: 

Stjepan Topolnjak, v.r. 

 

Predsjednica Sindikata: 

Jadranka Ivezić, v.r.   


