Sindikat hrvatskih učitelja, zastupan po Zvonimiru Laktašiću, predsjedniku
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, zastupan po Branimiru
Mihalinecu, predsjedniku
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, zastupan po Vilimu Ribiću, predsjedniku
Velikog vijeća
Sindikat zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek,
predsjednici
Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr.sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, zastupan po Anici
Prašnjak, predsjednici Glavnog vijeća
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici
s jedne strane, i
Vlada Republike Hrvatske, zastupana po Jadranki Kosor, dipl. iur., potpredsjednici Vlade RH
i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
s druge strane,
polazeći od zajedničkog opredjeljenja za unapređenje i razvoj javnih službi te dugoročno
utvrđivanje primjerene cijene rada u okviru planiranja državnih proračuna Republike
Hrvatske, a imajući u vidu realne gospodarske uvjete i mogućnosti, potpisnici ovog
Sporazuma podupiru sljedeće mjere sa svrhom lakše provedbe cjelovitog sadržaja ovog
Sporazuma:
1. Donošenje smjernica za provedbu nacionalne politike plaća do 30. lipnja 2009.
godine;
2. Izradu registra zaposlenika u javnom sektoru do 31. prosinca 2009. godine;
3. Analizu odredbi svih kolektivnih ugovora u javnim službama u roku od 90 dana u cilju
daljnjeg razgovora o mogućoj kvalitetnijoj i pravičnijoj preraspodjeli određenih prava
i sredstava;
4. Sudjelovanje sindikata u koncipiranju reformi u javnom sektoru;
5. Donošenje zakona kojim će se uskladiti plaće u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave s plaćama u državnoj upravi i javnim službama (ili stvaranje
jedinstvenog sustava plaća);
6. Provedbu odgovarajuće politike plaća u trgovačkim društvima u pretežitom vlasništvu
Republike Hrvatske od strane Vlade,
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sklopili su dana 13. svibnja 2009. godine

DODATAK
SPORAZUMU
o osnovici za plaće u javnim službama
I
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je dana 23. studenog 2006. godine zaključen
Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama temeljem kojeg se osnovica za izračun plaća
u javnim službama u razdoblju od 2007. – 2009. godine uvećava za 6% godišnje.
II
Potpisnici ovog Sporazuma suglasni su da se danom potpisa ovog Sporazuma primjenjuje
osnovica za izračun plaća za javne službenike i namještenike iz 2008. godine u visini od
5.108,84 kuna bruto.
Od 1. siječnja 2010. godine osnovica za obračun plaća povećat će se za inflaciju mjerenu
indeksom potrošačkih cijena u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine (lipanj
2009. = 100), prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.
III
Način povrata osnovice
U trenutku kad službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske ukažu
na poboljšanje stanja odnosno rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva
tromjesečja uzastopno (u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) prosječno dva ili više
posto (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg tromjesečnog
BDP-a dva uzastopna tromjesečja) osnovica za obračun plaća u javnim službama iznosit će
5.415,37 kuna bruto.
IV
Način usklađivanja pariteta
Nakon proteka roka od šest mjeseci iz točke III ovog Sporazuma utvrdit će se razlika u
paritetima i to između:
-

pariteta prosječne mjesečne bruto plaće početnika s VSS-om u javnim službama
(koeficijent 1,25) u odnosu na prosječnu mjesečnu bruto nominalnu plaću u Republici
Hrvatskoj u 2010. godini i

-

pariteta prosječne mjesečne bruto plaće početnika s VSS-om u javnim službama
(koeficijent 1,25) u odnosu na prosječnu mjesečnu nominalnu bruto plaću u Republici
Hrvatskoj u 2008. godini,

a sve prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.
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Osnovica za obračun plaća korigirat će se prvog sljedećeg mjeseca nakon utvrđene razlike na
način da se ista uveća za 50% utvrđene razlike između pariteta, uvećano za projekciju
očekivanog rasta plaća u 2011. godini, s ciljem očuvanja pariteta iz 2008. godine.
Nakon pet mjeseci od početka primjene korigirane osnovice, sukladno prethodnom stavku,
osnovica će se uvećati za preostalih 50% utvrđene razlike između pariteta, uvećano za
projekciju očekivanog rasta plaća u 2011. godini, s ciljem očuvanja pariteta iz 2008. godine.
Stranke ugovaraju da će putem arbitražnog vijeća utvrditi projekciju rasta plaća za 2011.
godinu. Arbitražno vijeće formirat će se na način da će sindikati javnih službi s jedne strane i
Vlada s druge strane imenovati po dva člana arbitražnog vijeća, koji će zajedno imenovati
petog člana.
Za slučaj da se ne ostvare pretpostavke iz točke III. ovog Sporazuma, Vlada se obvezuje da će
do 31.12. 2011. godine korigirati osnovicu za obračun plaća u javnim službama, na način da
će ista biti na razini utvrđenog pariteta VSS početnika u javnim službama (koeficijent 1,25) sa
prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj za cijelu 2008. na godišnjoj razini.
V
Nakon jedanaest mjeseci od korekcije osnovice iz stavka 3. točke IV Vlada RH obvezuje se
započeti obračun i isplatu plaća radi dostizanja ciljane cijene rada u paritetu između prosječne
plaće VSS početnika u javnim službama (koeficijent 1,25) i prosječne plaće u RH na razini
92:100, na način da će se osnovica povećati za međugodišnji rast prosječne plaće u RH za
zadnjih šest mjeseci za koje postoje objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku
Republike Hrvatske uvećana za 1,5%.
Daljnji proces konvergencije plaća u javnim službama nastavit će se svake godine u razdoblju
od četiri godine povećanjem osnovice jednom godišnje za međugodišnji rast prosječne plaće u
RH uvećano za postotak o kojemu će se pregovarati jednom godišnje.
Proces konvergencije iz prethodnog stavka uskladit će se do kraja 2016. godine.

VI
Vlada RH se obvezuje u roku od 60 dana predložiti Hrvatskom saboru prijedlog izmjena i
dopuna Zakona o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09), kojim bi se Zakon dopunio
na način da se osnovica za plaće u javnim službama određuje pregovorima između Vlade RH
i sindikata pojedinih javnih službi, odnosno da istu određuje Vlada ako pregovorima nije
utvrđena.
VII
Uvjeti za ostvarivanje odredbi Sporazuma
Ovim člankom utvrđuju se odgovarajući uvjeti nužni za ostvarivanje ovog Sporazuma:
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1. Ako do 30. rujna 2010. godine rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a ne
bude prosječno veći dva uzastopna tromjesečja od 2% (mjereno aritmetičkom
sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a dva
uzastopna tromjesečja), Vlada Republike Hrvatske će od 1. listopada 2010. godine
korigirati osnovicu za obračun plaća za inflaciju mjerenu indeksom potrošačkih cijena
u razdoblju 30. rujna 2009. do 30. rujna 2010. godine. Za iznos tako korigirane
osnovice zbog promjene potrošačkih cijena će se umanjiti rast osnovice koji nastupi u
trenutku opisanom pod točkom III ovog Sporazuma.
2. Ako realni međugodišnji tromjesečni BDP zabilježi negativan rast u nekom od
razdoblja opisanih u točkama III do V ovog Sporazuma uskladba se odgađa za 3
mjeseca.
3. Ako međugodišnji realni tromjesečni BDP zabilježi tijekom 2009. godine u prosjeku
dva uzastopna tromjesečja (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta
međugodišnjeg tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja) pad od 5% ili više
potpisnici ovog Sporazuma pristupit će reviziji Sporazuma.
Ako se potpisnici ne dogovore o reviziji o istome će odlučiti arbitraža koju će u ovom
slučaju ugovoriti potpisnici ovog Sporazuma.
4. Ako međugodišnji realni tromjesečni BDP zabilježi tijekom 2010. godine pad u
prosjeku dva uzastopna tromjesečja (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope
realnog rasta međugodišnjeg tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja) veći od
0,5%, odnosno tijekom 2011. i 2012. godine pad u prosjeku dva uzastopna tromjesečja
(mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg
tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja) veći od 1% potpisnici ovog
Sporazuma pristupit će reviziji Sporazuma.
Ako se potpisnici ne dogovore o reviziji o istome će odlučiti arbitraža koju će u tom
slučaju ugovoriti potpisnici ovog Sporazuma.
5. Ako masa sredstava za plaće korisnika državnih proračuna prijeđe više od 11% na
godišnjoj razini u 2011. i 2012. godine pristupit će se reviziji ovog Sporazuma.
VIII
Sindikati će ovaj Sporazum konačno prihvatiti na temelju odluke svojih tijela, odnosno
referenduma koji će provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa ovoga Sporazuma,
nakon čega Sporazum stupa na snagu.
IX
Potpisom ovog Sporazuma sindikati odustaju od najavljenog štrajka i prosvjeda, odnosno
zaustavljaju započeti štrajk.
X
Sindikati zadržavaju pravo u slučaju nepoštivanja ovog Sporazuma na organiziranje
industrijske akcije.
XI
Dodatak Sporazumu je zaključen u 10 primjeraka od kojih svaka strana zadržava po jedan, a
jedan primjerak dostavit će se Uredu za socijalno partnerstvo u RH.
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Za Vladu RH

Za sindikate javnih službi

Jadranka Kosor, dipl. iur.,
potpredsjednica Vlade RH i ministrica
obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti

Sindikat hrvatskih učitelja
Zvonimir Laktašić, predsjednik

___________________________

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim
školama Hrvatske
Branimir Mihalinec, predsjednik
_______________________

_______________________

Nezavisni sindikat znanosti i visokog
obrazovanja
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća
_______________________
Sindikat zaposlenih u djelatnosti socijalne
skrbi
Jadranka Ivezić, predsjednica
_______________________
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne
skrbi Hrvatske
Spomenka Avberšek, predsjednica
______________________
Hrvatski liječnički sindikat
mr.sc. Ivica Babić, dr. med., predsjednik
_______________________
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih
sestara – medicinskih tehničara
Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća
_____________________
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Ljubica Pilić, glavna tajnica
_____________________
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