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U Zagrebu, 25. veljače 2005.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
               VRHOVNI ZAPOVJEDNIK 
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

             Gosp. Stjepan Mesić

Poštovani gospodine Predsjedniče,

obraćamo Vam se u ime državnih službenika i namještenika u Ministarstvu 
obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske – članova naših dvaju sindikata.  

Od Vas tražimo pomoć ne samo kao vrhovnog zapovjednika OSRH, već i kao 
predsjednika svih građana naše domovine. 

Vašu pomoć očekujemo i nadamo joj se dijeleći Vaše uvjerenje da Hrvatska 
mora biti demokratska, civilizirana i napredna država, država vladavine prava i 
tolerancije, država u kojoj nitko neće biti diskriminiran, a svi će biti ravnopravni i 
jednakopravni.

Na ovaj korak odlučili smo se zbog nemogućnosti da, koristeći se 
demokratskim stečevinama socijalnog dijaloga, odgovorne u MORH i OSRH 
potaknemo da provedu svoje zakonske obveze u dijelu koji se odnosi na prava 
službenika i namještenika na dodatak na plaću zbog uvjeta rada, naravi i težine posla 
i odgovornosti, propisane Zakonom o obrani i Zakonom o službi u Oružanim 
snagama Republike Hrvatske.

Skrećemo pozornost da u državnim i javnim službama jedino zaposlenici 
MORH i OSRH ne uživaju pravo na dodatak na plaću zbog otežanih uvjeta rada. 
Apsurdno je da su povećanjem plaće s osnova posebnih uvjeta rada obuhvaćeni 
zaposlenici u kuhinjama, praonicama rublja ili čak analitičkim službama u zdravstvu, 
u kojem su npr. povećanjem od minimalnih 5% obuhvaćena sva nespecificirana 
radna mjesta, a da se istovremeno djelatnicima Remontnog zavoda koji nakon 
remonta naoružanja provjeravaju njegovu ispravnost bojnim streljivom i ispituju 
ispravnost raketnih sustava i naoružanja ili radnicima koji rade na poslovima 
ekshumacije ne priznaju otežani uvjeti rada. Neki od njih već su Vas izvijestili da 
svoje odgovorne zadaće više neće izvršavati u uvjetima nepriznavanja dodataka na 
uvjete rada.

Kako je moguće da u državnom proračunu ima sredstava za uvećanje plaća 
po osnovi uvjeta rada svih 70.000 zaposlenika u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a da 
7.000 službenika i namještenika u MORH i OSRH, većinom branitelja Domovinskog 
rata, kojima za vrijeme službe građanska i politička prava nisu jednaka onima 
zaposlenika drugih službi, a o odgovornosti koja seže od disciplinske do 
vojnostegovne da i ne govorimo, ne mogu ostvariti ni lipe uvećanja?     



Kršenjem svoje zakonske obveze koja sada već ulazi u treću godinu 
dosadašnji su ministri obrane zorno pokazali što misle o zakonskim obvezama koje 
su dužni provoditi, a službenicima i namještenicima u MORH i OSRH što o njima 
misle kao o zaposlenicima i građanima Republike Hrvatske.

Socijalni dijalog kojim su u posljednje tri godine sindikati pokušavali izboriti 
prava službenika i namještenika odgovorni u MORH i OSRH koristili su tek kao način 
da se sačuva status quo na štetu zaposlenika.

Naši brojni apeli, javna obraćanja, tiskovne konferencije i sudjelovanje u 
prigodno oformljenim radnim skupinama za izradu pravilnika, kojima bi se 
službenicima i namještenicma napokon priznala zakonom utvrđena prava, izgubili su 
u ove tri godine svaki smisao i doveli u pitanje spremnost poslodavca da u dobroj 
vjeri pregovara i stvarno nastoji riješiti probleme, odnosno iscrpljivati drugu stranu i 
dovoditi u pitanje našu vjerodostojnost, spremnost i sposobnost da legitimnim 
sredstvima pritiska štitimo i promičemo interese svojih članova. To bi moglo dovesti 
do radikalizacije našeg djelovanja i daljnjih socijalnih podjela unutar jedinstvenog 
korpusa Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Svjesni smo da je sadašnji ministar obrane suočen s problemom koji su trebali 
riješiti njegovi prethodnici, prije svih bivša ministrica obrane. No nakon više od godinu 
dana na položaju ministra obrane i sadašnji je ministar pokazao jednaku 
nedjelotvornost. Njihova neodlučnost i nepostupanje kada su u pitanju zakonske 
obveze  nisu samo poruka demonstracije nedodirljivosti i neodgovornosti upućena 
službenicima i namještenicima, nego i svim građanima Republike Hrvatske. Poruka 
je to koja otvara pitanje političke i zakonske odgovornosti za provedbu zakona i 
propisa od strane dužnosnika koji svoj položaj obnašaju političkom voljom građana.

Njihova moralna i politička neodgovornost i impotentnost sustava koji im 
omogućava da ne provode svoje zakonske obveze Hrvatsku udaljava od ideala 
Hrvatske „u kojoj će se dobro živjeti, u kojoj će se živjeti od rada i rezultata rada, u 
kojoj će se vrednovati znanje i kvalificiranost, a ne lukavstvo i prijevara“, u Hrvatskoj 
koju zajedno s Vama sanjaju i njezini građani.

Od Vas tražimo da spriječite daljnju «prijevaru» službenika i namještenika u 
MORH i OSRH i iskoristite svoje ovlasti vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga 
Republike Hrvatske kako bi sve sastavnice linije subordinacije provodile svoje 
zadaće propisane Ustavom i Zakonom. Ako službenici i namještenici mogu 
ispunjavati svoje zadaće, zašto ne bi i dužnosnici?

Naše na zakonu utemeljene zahtjeve spremni smo Vam obrazložiti i 
neposredno, prigodom mogućeg susreta koji ovom prigodom tražimo. 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK   PREDSJEDNIK
                    Ivica Ihas      Rade Delić


