
  

 

Zagreb, 6. rujna 2022. 

Ur. broj: 501/22. 

 

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

K A B I N E T   M I N I S T R A 

n/r ministra g. Davora Božinovića 

 

 

PREDMET: Dodatak Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za 

policijske službenike 

- traži se; 

 

VEZA: Naš dopis Ur.broj 343/22 od 17. lipnja 2022. godine 

 Vaš dopis Klasa: 110-01/22-01/167, Urbroj: 511-01-157-22-37 od 29. srpnja 2022. godine 

 

 

 Poštovani, 

 

 dana 17. lipnja 2022. godine uputili smo Vam dopis broj i datum gornji kojim smo ukazali na  

nepravilnu isplatu dodatka u osnovnoj plaći policijskih službenika u pojedinim ustrojstvenim 

jedinicama.   

 

 U Vašem odgovoru klasa, broj i datum gornji između ostalog navodite kako je „donošenjem 

izmjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, novog Pravilnika o unutarnjem redu MUP-a i nove 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, za određena radna mjesta, za koja je ranije 

uvjet bila isključivo srednja stručna sprema, kao uvjet sada predviđena viša ili srednja stručna sprema, 

što bi podrazumijevalo da više ne podliježu isplati dodatka po ranije navedenom modelu“. Također, 

navodite kako je svim članovima radne skupine promaknulo da taj način klasifikacije automatizmom u 

sustavu dovodi do umanjenja dodataka na plaće određenih policijskih službenika te da će se u sklopu 

predstojeće reorganizacije izmijeniti Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, kako bi 

se podzakonski propisi mogli primjenjivati u korist policijskih službenika. 

 

 Nastavno na navedeno, jasno je vidljivo kako će se pristupiti ispravku propusta, ali postavlja se 

pitanje što će biti s navedenim dodatkom do trenutka izdavanja novih rješenja po budućoj izmijenjenoj 

Uredbi. Policijskim službenicima trebalo bi naknadno isplatiti sve zaostatke jer nisu ostali bez dodatka 

svojom krivnjom, već zbog propusta pojedinih službi. 

 

 Predlažemo da se pristupi izmjenama i dopunama Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate 

dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike na način da se članak 2. koji trenutno glasi „Strane 

ovog Sporazuma suglasne su da se dodatak u osnovnoj plaći policijskih službenika raspoređenih na  

 

 

 



  

 

 

 

radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo srednja stručna sprema isplaćuje po 

modelu 3%+1%+2%.“ izmijeni na način da glasi kako su strane ovog Sporazuma suglasne da se dodatak 

u osnovnoj plaći policijskih službenika raspoređenih na radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda 

propisana srednja stručna sprema ili viša stručna sprema, a kojima je koeficijent manji od 1,10, 

isplaćuje po modelu 3%+1%+2%.  

 

Molimo da nam odgovor dostavite pisanim putem u što kraćem roku. 

  

  

S poštovanjem, 

 

 

 

 
 

 


