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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 
 
 
 

PREDMET:  Prijedlog zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i  
  područne (regionalne) samouprave (predlagateljica: dr. sc. Martina Dalić, 
  zastupnica u Hrvatskome saboru)  
  - mišljenje, dostavlja se  

 
Veza:    Dopis predsjednika Hrvatskoga sabora KLASA: 120-02/14-01/01, 

 URBROJ: 65-14-03 od 9. listopada 2014. godine 
 
 

 Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike 
Hrvatske o Prijedlogu zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (predlagateljica: dr.sc. Martina Dalić, zastupnica u 
Hrvatskome saboru) daje sljedeće 
 

MIŠLJENJE 
 
 Prijedlogom zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, koji je podnijela dr. sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome 
saboru), predlaže se reforma sustava plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.  
 
 Vlada Republike Hrvatske podržava namjeru predlagateljice koja je usmjerena na 
reformu sustava plaća u državnoj službi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te 
nagrađivanje službenika i namještenika temeljem rezultata rada i stručnosti. Međutim, 
predmetni Prijedlog zakona u ovom obliku nije ni nomotehnički ni sadržajno prihvatljiv, 
budući da nije dovoljno razrađen i precizan te odredbe nisu usklađene međusobno i s 
odredbama posebnih zakona.  
 
 Vlada Republike Hrvatske prepoznala je potrebu reforme sustava plaća te se već duže 
vrijeme priprema novi zakon. Međutim, prije izmjene postojećeg platnog sustava temeljenog 
na koeficijentima, u novi sustav platnih razreda, potrebno je izvršiti analizu, preispitati i 



uskladiti postojeće koeficijente složenosti poslova radnih mjesta u državnoj službi te lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
 
 Ministarstvo uprave u suradnji s ostalim ministarstvima intenzivno radi na 
usklađivanju koeficijenata od uspostave Centralnog obračuna plaća, temeljem kojeg su 
postale jasne i vidljive sve dosadašnje neusklađenosti, kao i razlike u koeficijentima 
složenosti poslova za ista radna mjesta u različitim tijelima državne uprave, pri čemu se 
pokazalo da zaposleni u ministarstvima u pravilu imaju nižu plaću od zaposlenih u 
agencijama.  
 

Isto tako, pripremljen je radni materijal nacrta prijedloga zakona koji bi uređivao ovu 
materiju, a kojim bi se na jedinstven način uredio sustav plaća u javnom sektoru na način da 
se temelji na jednakosti plaća (jednaka plaća za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti). 
Poslovi se klasificiraju u platne razrede i platne stupnjeve prema standardnim mjerilima: 
stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim 
institucijama te komunikacija sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje 
odluka. 
 
 Slijedom navedenog, uzimajući u obzir činjenicu da ministarstva pripremaju zakon 
koji bi regulirao plaće u javnom sektoru, Vlada Republike Hrvatske ne podržava dostavljeni 
Prijedlog zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Kako Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona, ne smatra potrebnim 
detaljno obrazlagati nedostatke normativnog dijela Prijedloga zakona.  

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, 
ministra uprave, dr. sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave te Borisa Miloševića, 
Jagodu Botički i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. 

 
 
PREDSJEDNIK 
 
Zoran Milanović 
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