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PREDMET: Zahtjev za otvaranje pregovora – Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne 
službenike i namještenike 
- požurnica, dostavlja se; 

 
VEZA:  Naš dopis 2/23. od 2. siječnja 2023. godine 

 
 
   
Poštovani, 

 

dana 2. siječnja 2023. godine uputili smo Vam dopis broj i datum gornji kojim smo zatražili 

otvaranje pregovora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u 

daljnjem tekstu Kolektivni ugovor), a kojima bi se isti uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o radu 

koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine.  

 

Do današnjeg dana nismo zaprimili nikakvu povratnu informaciju o tome da li Vlada uopće 

namjerava otvoriti pregovore, a kao što je poznato, rok iz Kolektivnog ugovora za otvaranje pregovora je 

15 dana od dana stupanja na snagu posebnog propisa o plaćama. 

 

Ujedno napominjemo da smo predmetni zahtjev poslali sukladno čl. 106. Kolektivnog ugovora, 

koji jasno propisuje da se strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu Kolektivnog ugovora 

mora pisano očitovati u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga te mora pristupiti pregovorima o 

predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga. Također, sukladno stavku 4. 

navedenog članka, ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu s odredbama stavka 3. 

istog članka, smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba Kolektivnog ugovora o postupku 

mirenja. 

 

Napominjemo kako su ispunjeni uvjeti za eventualni postupak mirenja i sindikalne akcije, 

međutim smatramo da pitanja o kojima bi se pregovaralo (poput usklađivanja Zakona o radu koji je 

donesen temeljem prijedloga same Vlade RH koja sudjeluje s nama u pregovorima te usklađivanja i 

popravka nekih odredbi) doista ne bi trebala biti razlog za prekid socijalnog mira. 

 



  

 

 

Nastavno na navedeno, ponavljamo naš zahtjev za otvaranje pregovora, kako bi se u Kolektivnom 

ugovoru, između ostaloga, sa Zakonom o radu uskladile odredbe poput npr. rada na izdvojenom mjestu i  

rada na daljinu, uvećanja za rad nedjeljom te dodatno pravo članova reprezentativnih sindikata 

ugovaranjem materijalnih prava u većem opsegu sukladno odredbi čl. 192., st. 4. Zakona o radu. 

 

  Molimo da nas o terminu sastanka obavijestite pisanim putem. 

 

 

 S poštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

O tome obavijest: 

- g. Zdravko Lončar, predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova 

Predsjednik SPH 

Dubravko Jagić 


