Naš znak: 308/06

U Zagrebu, 2. studenoga 2006.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Gđa Jadranka Kosor, dipl. iur.
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
Državni tajnik, gosp. Antun Palarić
PREDMET:

Gosp. Zlatko Harbaš, državni službenik na raspolaganju
- raspored na radno mjesto u državnoj službi, traži se

Poštovani,
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
zaprimio je zamolbu gosp. Zlatka Harbaša, državnog službenika Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, sada na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske, za
pomoć pri prestanku državne službe.
Gosp. Harbaš, s 46 godina života, SSS, ima 10 godina staža u državnoj
službi, odnosno ukupno 26 godina radnog staža.
Sudjelovao je u Domovinskom ratu kao vojnik od 2. listopada 1991.
godine do 30. lipnja 1996. godine ukupno 1003 dana.
S obzirom na tešku obiteljsku situaciju, supruga radi u Željezari Sisak i
dvoje djece, kćer od 18. godina i sina od 13 godina, koju pogoršava činjenica da
kćer Edita kao osoba s invaliditetom treba posebnu skrb, gospodin Harbaš je u
vrlo teškom psihičkom stanju.
U telefonskom razgovoru s njegovom suprugom gđa Harbaš se
rasplakala i izrazila bojazan da njen suprug ne digne ruku na sebe.
S time u svezi Sindikat traži da se gospodinu Harbašu i njegovoj obitelji
pomogne s osnova odgovornosti za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima
njihovih obitelji, kolegijalnosti sa zaposlenicima državnih službi i ljudske
solidarnosti s osobom koja se nalazi u teškim materijalnim i socijalnim prilikama.
Skrećemo pozornost da u ovom slučaju postoji opravdana bojazan
da gospodin Harbaš postane jedan od preko 1.600 hrvatskih branitelja koji
je razočaran vlastitom sudbinom u državi za čiju uspostavu je doprinos dao
na najizravniji mogući način – sudjelovanjem u Domovinskom ratu, dignuo
ruku na sebe.

Sindikat traži i da sustav državne uprave pokaže veću fleksibilnost i
osjetljivost kad su u pitanju njegovi zaposlenici, naročito kad je riječ o slučajevima
poput ovoga gospodina Harbaša i njegove njegove obitelji.
Kako rok raspolaganja gospodinu Harbašu ističe 25. studenoga 2006.
godine, nakon čega će mu prestati državna služba, traži se žurno postupanje o
čemu Vas molimo obavijest, kako bi Sindikat mogao poduzeti druge korake radi
zbrinjavanja gospodina Harbaša.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

U PRIVITKU:
Dokumentacija
O TOME OBAVIJEST:
1. Gosp. Zlatko Harbaš, Sisak, Matije Finčića 45
2. Pismohrana, ovdje

