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Sastanak ministra rada i mirovinskog sustava s predstavnicima reprezentativnih sindikata 
 

 
Poštovani, 
 
 danas 25. srpnja 2017. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je sastanak između 
ministra rada i mirovinskog sustava i njegovih suradnika s predstavnicima reprezentativnih sindikata (SPH, NSD 
MUP-a i SDLSN). Tema sastanka je bio dogovor o početku pregovora za Kolektivni ugovor za državne službenike i 
namještenike. 
 
 Zbog zaštite razine prava i sigurnosti svojih članova sindikati su prethodno predložili Vladi da se 
postojeći Kolektivni ugovor produlji na kraće vrijeme. Time bi se dobilo dovoljno vremena za pregovore o novom 
Kolektivnom ugovoru i izbjegla produljena primjena do 1. studenog 2017. godine.  
 
 Vlada ovaj prijedlog nije prihvatila zbog kratkoće roka i tehničkih poteškoća koje on nosi sa sobom. 
Naime, do 1. kolovoza, do kada Kolektivni ugovor vrijedi, Vlada bi trebala održati sjednicu te zatražiti i pribaviti 
mišljenja mjerodavnih ministarstava, a što  u ovoj situaciji tehnički nije moguće izvesti u tom roku. 
 
 Međutim, prema riječima ministra rada i mirovinskoga sustava gospodina Marka Pavića intencija Vlade 
nije smanjivanje prava zajamčenih sadašnjim Kolektivnim ugovorom. U takvoj situaciji, niti činjenica da je ovo 
prvi puta da se ide u produljenu primjenu, ne bi trebala izazvati zabrinutost.  
 

Isto tako, na sastanku je jasno iskazana i namjera da se već krajem kolovoza krene s kolektivnim 
pregovorima. Obzirom da se razina prava ne bi trebala smanjivati te da se ne očekuju neki veliki prijepori držimo 
da će novi Kolektivni ugovor biti potpisan relativno brzo. 
 
 
 

S poštovanjem, 
 
 

Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić 

Predsjednik NSD MUP-a 
Zdravko Lončar 

Predsjednik SDLSN RH 
Boris Pleša 

 


