Zagreb, 17. lipnja 2022.
Ur. broj: 343/22.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
n/r ovlaštenog za obavljanje poslova
ravnatelja uprave g. Željka Prše

PREDMET:

Nepravilna isplata dodatka u osnovnoj plaći
- odgovor, traži se;

Poštovani,
zaprimili smo informaciju o nepravilnoj isplati dodatka u osnovnoj plaći policijskih službenika u
pojedinim ustrojstvenim jedinicama.
Naime, za policijske službenike na radnom mjestu „šef smjene“ u policijskim postajama 3.
kategorije do novog preustroja bila je propisana isključivo SSS i zvanje „samostalni policajac“. Međutim,
izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu navedeno zvanje povišeno je
u zvanje „policijski narednik“, a uvjet za raspored je završena SSS ili VŠS.
Zbog navedenog, pojedine ustrojstvene jedinice to tumače da policijski službenici koji rade na
navedenom radnom mjestu sada rade na radnom mjestu VŠS te da umjesto dodatka od 6,11% imaju
pravo na dodatak od 3% za policijske službenike VŠS i VSS.
Upravo kada je potpisan Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za
policijske službenike između sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i Vlade RH posebno je naglašeno kako pravo na dodatak u osnovnoj plaći po modelu 3% +
1% + 2% (6,11%) imaju policijski službenici raspoređenih na radna mjesta za koja je kao uvjet
rasporeda propisana isključivo SSS, a navedeno radno mjesto je radno mjesto SSS i djelatnici koji
obavljaju poslove na navedenom radnom mjestu imaju isključivo SSS. Također, potpuno je jasno da se
radi o radnom mjestu SSS obzirom da je za isto utvrđen koeficijent od 0,96, a koji ne može biti
koeficijent VŠS.
Osim konkretno navedenog slučaja za radno mjesto šef smjene, nepravilnosti su utvrđene i kod
svih radnih mjesta koja su do novog preustroja imali kao uvjet SSS, a nakon preustroja je izmijenjen uvjet
stručne spreme tj. preklapaju se SSS/VŠS npr. radno mjesto pomoćnika šefa smjene u postajama 2.
kategorije i voditelj smjene graničnog prijelaza u postajama 2. kategorije.

O eventualnom uskraćivanju dodatka moglo bi se razmišljati u slučaju kada bi se i za to radno
mjesto, osim propisivanja višeg zvanja i VŠS, propisala i plaća koja je primjerena i sukladna VŠS.
Molimo provjeru gornjih navoda na razini cijelog Ministarstva te što žurniji ispravak potrebnih
propisa (Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnika o unutarnjem redu) kako bi se isti prilagodili
stvarnom stanju na terenu i kako se ne bi samim izmjenama nižih podzakonskih akata policijski
službenici oštetili za prava koja im pripadaju. Alternativa je kao što smo rekli da se istima poveća
koeficijent u skladu s novom stručnom spremom ako je doista namjera da ta radna mjesta budu radna
mjesta VŠS.
S obzirom da je plaća za svibanj već isplaćena, također treba voditi računa da im se obavezno na
plaći za lipanj obračunaju i isplate razlike u plaći, vodeći računa da porez na uvećani dohodak u lipnju ne
„pojede“ navedenu razliku koja nije pravilno obračunata na plaći za svibanj.
Molimo da nam odgovor dostavite pisanim putem u što kraćem roku.
S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

