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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ministar, gosp. Marijan Mlinarić

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE
Ravnatelj, gosp. Đuro Poldrugač

PREDMET: Prijedlog Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje
- mišljenje Sindikata, daje se

Poštovani,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 
Hrvatske, sukladno odredbi članka 79. stavku 2. alineji 1. Kolektivnog ugovora za 
državne službenike i namještenike, očituje se na dostavljeni Prijedlog Uredbe o 
unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 7. siječnja 2005. 
godine, kako slijedi:

1. Uredba nam je dostavljena na mišljenje 11. siječnja 2005. godine u 11:51 sati, 
a od ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: 
Uprava), gospodina Đure Poldrugača usmeno smo obaviješteni da je rok za 
očitovanje 12. siječnja 2005. godine. Budući da je citiranim člankom 
Kolektivnog ugovora propisan rok od osam dana za očitovanje na akte 
državnih tijela, te da će u slučaju donošenja odluka protivno ovoj odredbi 
komisija nadležna za tumačenje i praćenje primjene ugovora odmah 
obavijestiti Vladu i sindikate državnih službi, konstatiramo kako je došlo do 
kršenja Kolektivnog ugovora, o čemu ćemo obavijestiti Komisiju;

2. Skrećemo pozornost na činjenicu da je okvirni broj djelatnika u odnosu na 
prethodnu inačicu Uredbe smanjen sa 1.130 na 857 djelatnika, smanjen je 
broj ustrojstvenih jedinica Uprave (Gradski centri za obavješćivanje, broj 
smanjen za 40), ali je predviđeni opseg poslova ostao na istoj razini; 

3. Predviđenim smanjenjem broja centara za obavješćivanje i brojem potrebnih 
službenika bez posla će ostati oko 150 djelatnika centara. Pri tome 
napominjemo da se odreda radi o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, u 
većini slučajeva s preko 20 godina radnog staža u državnoj službi i s 
prosjekom od 50 godina života. Napominjemo da su ovi djelatnici izlaskom iz 
sustava MORH-a i prelaskom u Upravu uskraćeni za mogućnost dragovoljnog 
izlaska iz sustava državne uprave uz poticajne otpremnine prema Odluci o 
otpremninama za državne službenike i namještenike koji su proglašeni viškom 
zbog preustroja MORH i OSRH. Time ih se stavlja u nejednak položaj u 



odnosu na njihove kolege koji ostaju u sustavu MORH i OSRH, premda su 
većinu radnog staža ostvarili u sustavu MORH-a;

4. Uredbom je predviđeno 24- satno dežurstvo u gradskim centrima za 
obavješćivanje 365 dana u godini, a za to je Uredbom određeno četvero 
djelatnika, što će za posljedicu imati pojavu izuzetno velikog broja 
prekovremenih sati (oko 400 sati godišnje po djelatniku). S obzirom postojanja 
velikog broja tužbi zbog neisplaćenih sati noćnog rada, rada subotom 
nedjeljom i praznikom u MORH-u, postavlja se logično pitanje plaćanja takvog 
prekovremenog rada, kao i zakonitosti pretjeranog radnog opterećenja 
djelatnika gradskih centara za obavješćivanje;  

5. Ustrojstvom Uprave u dijelu koji se odnosi na vatrogastvo ugrožen je status 
vatrogastva u odnosu na postojeće stanje, što bi moglo dovesti do smanjivanja 
sposobnosti brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi i učinkovitosti intervencija 
zbog smanjenja broja djelatnika, odnosno ukidanja gradskih odsjeka za 
vatrogastvo;

6. Skrećemo pozornost da je u 90% članica EU vatrogastvo izdvojeno iz sustava 
112, tj. zaštite i spašavanja, budući da je svrha uprave za zaštitu i spašavanje 
da bude koordinativno tijelo svih hitnih službi. Tako je europska praksa da 
unutar uprave djeluju jedino služba 112 i civilna zaštita, a sve ostale hitne 
službe djeluju samostalno, što se pokazalo najboljim rješenjem;

Zaključno, mišljenja smo da je Uredba napisana nestručno i predstavlja, 
u predloženom obliku, ugrozu sigurnosti građana Republike Hrvatske, budući da 
se njome ne osigurava razina djelovanja hitnih službi ni na postojećoj razini.

Ukoliko se Uredba usvoji u ovome obliku Sindikat će o sigurnosnim 
rizicima koje ona donosi obavijestiti Saborski odbor za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost, te stručnu i širu javnost.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
     Ivica Ihas  

O tome obavijest:
1. Vlada Republike Hrvatske

Predsjednik, dr. Ivo Sanader
2. Vlada Republike Hrvatske

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
gđa Jadranka Kosor, dipl. iur 

3. Zajednička komisija za tumačenje i praćenje
primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike 
i namještenike
Središnji državni ured za upravu
Zagreb, Maksimirska 63

4. Ured za socijalno partnerstvo


