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

PREDMET: Prijedlog Uredbe o unutarnjem ustrojstvu 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje
za centre 112
- 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, u dijelu 
koji se odnosi na centre 112, Sindikat predlaže dopunu članka 56. Uredbe tako da se 
novim stavkom 4. utvrdi sljedeće:

«Na državne službenike i namještenike, pripadnike Službe motrenja i 
obavješćivanja Ministarstva obrane, koji neće biti raspoređeni na radna
mjesta u Upravi, primjenjivat će se Odluka o visini otpremnina za državne 
službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike
Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga, klasa: 
023-03/02-02/01, urbroj: 512-01-02-662 od 18. studenoga 2002. godine.»  

Sindikat predlaže ovu dopunu Uredbe s obzirom da se 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 citiranoj 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 obrane.

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. Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministar, gosp. Marijan Mlinarić

4. Ministarstvo obrane
Ministar, gosp. Berislav Rončević

5. Ured za socijalno partnerstvo


