
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s točkom 4.2. Nacionalnog programa reformi za 
2015. godinu, koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Zaključkom, klase: 022-03/15-
07/122, urbroja: 50301-05/05-15-1, od 23. travnja 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj _______________ godine donijela 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 
 
 
 
 1. Donosi se Akcijski plan za uspostavu i uređenje sustava plaća u Republici 
Hrvatskoj 2015. - 2016., u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
aktom, klase: 023-01/15-01/104, urbroja: 524-03-01/1-15-13, od 23. srpnja 2015. godine. 
 
 2. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da svakih šest mjeseci 
izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana iz točke 
1. ovoga Zaključka, na temelju izvješća nadležnih tijela, nositelja mjera i provedbenih 
aktivnosti iz Akcijskog plana. 
 
 3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku 
izvijesti nadležna tijela iz točke 2. ovoga Zaključka. 
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Obrazloženje 
 
U Radnom dokumentu Službi Europske komisije Ocjena nacionalnog programa reformi i 
programa konvergencije za Hrvatsku za 2014. godinu, kojeg je Europska komisija izradila u 
okviru procesa Europskog semestra u 2014. godini, Europska komisija je ocijenila da je 
otvaranje radnih mjesta u Republici Hrvatskoj ograničeno zbog raznih čimbenika, koji se 
jednim dijelom odnose i na visoke prosječne troškove rada u Republici Hrvatskoj u odnosu na 
usporedive zemlje.  
 
Slijedom navedenoga Europsko vijeće je u svojim preporukama o Nacionalnom programu 
reformi za 2014. godinu i mišljenju Vijeća o programu konvergencije Hrvatske za 2014. 
godinu, u preporuci broj 3 predložilo Republici Hrvatskoj preispitivanje sustava određivanja 
plaća kako bi se plaće bolje uskladile sa razvojem produktivnosti. U cilju provedbe preporuka 
Vijeća, Republika Hrvatska je u 2014. godini po neovisnim vanjskim stručnjacima izradila 
cjelovitu analizu uređenja sustava plaća u Republici Hrvatskoj, usmjerivši pozornost na sustav 
određivanja plaća u privatnom i javnom sektoru te u javnim poduzećima. 
 
Nacionalnim programom reformi (dalje u tekstu: NRP) za 2015. godinu, kojeg je u okviru 
procesa Europskog semestra u 2015. godini usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj 23. travnja 2015. godine, u okviru poglavlja kojim se uređuje pitanje rješavanja 
slabosti u upravljanju javnog sektora i povećanje njegove učinkovitosti, a koje se odnosi na 
poboljšanje funkcioniranja javne uprave, kao jedna od mjera predviđeno je revidiranje sustava 
određivanja plaća i uređenje sustava plaća u javnoj upravi i javnim službama. 
 
Slijedeći preporuke neovisnih stručnjaka koji su izradili Analizu sustava plaća u Republici 
Hrvatskoj, kao i iznijeta mišljenja zainteresiranih dionika o mjerama koje je potrebno 
poduzeti u cilju uspostave cjelovite i transparentne politike plaća u Republici Hrvatskoj, te 
gore navedenih dokumenata Vijeća i Europske komisije, Vlada Republike Hrvatske donosi 
Akcijski plan za uspostavu i uređenje sustava plaća u Republici Hrvatskoj, koji predstavlja niz 
normativnih i nenormativnih mjera i aktivnosti koje će se provoditi u 2015. i 2016. godini u 
svrhu ispunjenja postavljenoga osnovnog cilja, a to je uspostava cjelovitog sustava politike 
plaća u Republici Hrvatsko, te uspostava jače povezanosti između plaća i produktivnosti. 
 
Područja za ostvarenje ciljeva i provedbu mjera podijeljena su na realni (privatni) sektor, 
javnu upravu (koja obuhvaća područje javnih službi i državnu upravu) te javna poduzeća. 
Radi jasne provedbe definirano je što se smatra realnim sektorom, javnom upravom i javnim 
poduzećima u smislu provedbe Akcijskog plana.  
 
Javna uprava obuhvaća tijela državne uprave i javne službe kojima se obavljaju djelatnosti 
kojima se zadovoljavaju opći interesi, a pravno su regulirane (npr. zdravstvo, obrazovanje, 
znanost, zaštita prirode, kultura, socijalna zaštita itd.). Javna poduzeća predstavljaju trgovačka 
društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i trgovačka 
društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinsku udio, navedena u 
Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne 
novine, broj 142/2014). Realni sektor obuhvaća sve zaposlene koji nisu definirani putem 
prethodnih dviju kategorija. 
 
Poduzimanje planiranih aktivnosti u planiranom vremenskom razdoblju, za posljedicu bi 
trebalo imati pozitivan utjecaj na uspostavljanje učinkovitog sustava određivanja plaća koji bi 
omogućio bolju povezanost plaća s produktivnošću i makroekonomskim uvjetima. 
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