
 

 MOLIMO STAVITI NA OGLASNU PLOČU! 
MOLIMO PROČITATI NA OTPREMAMA SLUŽBE! 

MOLIMO UVESTI U KNJIGU FAXA! 
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PREDMET:  Sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova 
 
 

Poštovani, 
 

danas, 14. studenog 2017. godine, održan je sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata 

koji djeluju u MUP s ministrom unutarnjih poslova dr. sc. Davorom Božinovićem, glavnim ravnateljem 

policije g. Nikolom Milinom, državnim tajnikom g. Robertom Kopalom, pomoćnicima ministra g. Antom 

Delipetrom, g. Cvjetkom Obradovićem i suradnicima. 

 Na sastanku smo kao glavnu temu istaknuli potrebu pune primjene svih odredbi novog 

Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike već sada, od samog početka njegove 

primjene, jer samo zagarantirana puna primjena svih odredbi kolektivnog ugovora može unijeti radnu i 

pravnu sigurnost svim zaposlenima u MUP-u.  

 Posebno smo istaknuli iznimnu važnost primjene odredbe o obvezi obavješćivanja službenika 

ili namještenika o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana 

unaprijed u pisanom obliku, s točno naznačenim satom početka rada, osim u slučaju hitnog 

prekovremenog rada kojeg je nužno naložiti službeniku i namješteniku u pisanom obliku najmanje 24 

sata unaprijed. 

S ministrom unutarnjih poslova i glavnim ravnateljem policije dogovoreno je da se s primjenom 

navedene odredbe kreće odmah, s time da se prati njena primjena te u slučaju nepoštivanja 

navedene odredbe o istom izvijesti MUP, kako bi se isto ispravilo.  

Sukladno navedenom, molimo sve članove kao i sindikalne podružnice, da nas o konkretnim 

slučajevima nepoštivanja naveden odredbe izvijeste kako bi, sukladno zaključku sa sastanka, o tome 

mogli izvijestiti MUP radi daljnjeg postupanja. 

Na navedenom sastanku smo također razgovarali o dinamici realizacije najave povećanja 

najnižih koeficijenata srednje stručne spreme sukladno zaključku sa sastanka održanog 19. rujna 2017. 

godine (s 0,776 na 0,8 te s o,8 i 0,825 na 0,85). Dobili smo informaciju kako bi do slijedećeg sastanka 

trebale biti  izvršene sve potrebne radnje kako bi nam se na njemu prezentirao tekst izmjena Uredbe o 

plaćama policijskih službenika. Primjena novih koeficijenata bi trebala ići s 1. siječnjem 2018. godine. 

Pored navedenog, sukladno prijašnjim najavama, ukazali smo i na potrebu povrata dodatka VŠS 

i VSS za posebne uvjete rada, a koji su prošle godine smanjeni za 2 i 4% te usklađivanju i koeficijenata  
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SSS (obzirom da dosadašnjim izmjenama dio policijskih službenika SSS nije obuhvaćen), a što je 

planirano za 2018. godinu. 

Od stane pomoćnika ministra g. Cvjetka Obradovića informirani smo o tijeku realizacije 

postupaka javne nabave u MUP-u u pogledu opreme i odore policijskih službenika. Realizacija 

provedenih javnih natječaja je u tijeku. MUP je tražio od proizvođača da isporuku vrše sukcesivno, kako 

se određene količine izrade, a ne da se čeka dovršetak izrade cijele narudžbe. Prvi dio od 300 čizama i 

214 jakni je pristiglo u MUP te se očekuje da se rasporede po terenu. Naglasili smo kako su prioritet 

novozaposleni policijski službenici, obzirom da oni nisu do sada uopće zaduživali navedene dijelove 

odore, a nakon toga svi oni kojima su odore dotrajale i oštećene. Također smo ponovili zahtjev da se 

sve policijske službenike koji nisu zadužili sve dijelove odore ne upućuje na rad izvan prostora 

ustrojstvenih jedinica, obzirom na vremenske uvjete, a dok ne zaduže sve propisane dijelove odore. 

Nabava oko 4700 zimskih jakni kojim bi se „zadovoljile“ hitne potrebe na terenu trebala bi biti 

realizirana do kraja godine. Ujedno smo informirani kako je MUP u proceduri sklapanja okvirnih 

sporazuma, kroz postupak javne nabave, a koji bi trebali biti sklopljeni na razdoblje od dvije (odore) ili 

tri godine (balistika), čime bi se u buduće trebali izbjeći problemi i nedostatak pojedinih dijelova odore 

ili drugih sredstava (npr. vozila) u srednjoročnom razdoblju. 

Također, ukazali smo na primjenu odredbe Zakona o policiji koja se odnosi na otpremnine 

policijskih službenika, a koja će se primjenjivati od 1.1.2018. godine. Pritom smo naglasili potrebu da 

Ministarstvo osigura sredstva za otpremnine onolikom broju policijskih službenika koji je bio npr. 

prosjek broja odlazaka u mirovinu u posljednjih deset godina – navedenim bi se izbjegle spekulacije 

kako se otpremnine uvode, no da će se provoditi restrikcija broja odlazaka. Desetogodišnji prosjek, kao 

minimalni iznos koji je potreban osigurati, smatramo realnim i ostvarivim parametrom, uz utvrđivanje 

jasnih kriterija radi izbjegavanja subjektivnih ocjena. 

Također smo informirani kako je nacrt izmjena i dopuna Zakona o policiji proslijeđen na 

mišljenje nadležnima. 

 
S poštovanjem, 

Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić 

 


