
  
 

Naš znak:  83/17                                                  U Zagrebu, 9. ožujka 2017.  
 
 

                                                
MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA 
Ministar, gdin Ante Šprlje 
 
MINISTARSTVO UPRAVE 
Ministar, gdin Ivan Kovačić 
 
INSPEKTORAT RADA 
Sektor za nadzor u području  
zaštite na radu 

   
  
PREDMET:  Uvjeti rada državnih službenika i namještenika te  
  pravosudnih dužnosnika u Općinskom sudu u Splitu 

- postupanje, traži se 
 

Poštovani, 
 
u posljednjih godinu dana mediji su učestalo upozoravali na stanje objekta 

i uvjete rada u bivšoj vojarni u Dračevcu, u kojoj je smješten Općinski sud u 
Splitu, na kojem je zaposleno više stotina državnih službenika i namještenika te 
pravosudnih dužnosnika. 

 
O stanju zgrade i okoliša, koji više upućuju na to da se radi o sjedištu 

„skvotera“ koji su zauzeli napuštenu građevinu, a ne općinskog suda u gradu 
Splitu - biseru Jadrana, mogli smo se i sami uvjeriti prilikom održavanja 
sindikalnih sastanaka ili dolaska na ročišta naših sindikalnih pravnika.   

 
Vjerujemo da ste i sami svjesni ovog problema i sramote hrvatskog 

pravosuđa te kako je vjerojatno i dio medijskih napisa, u kojima se i sam 
predsjednik Suda žali na prostorne uvjete i uvjete rada, dislociranost i probleme 
koje zbog toga imaju zaposleni i građani, u funkciji senzibiliziranja nositelja 
državne i lokalne vlasti za rješavanje problema sjedišta Općinskog suda u Splitu, 
ali takvo stanje traje već predugo, a rješenje se ne nazire. 

 
S time u svezi Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika 

Republike Hrvatske ukazuje na pravo na rad u prikladnim uvjetima državnih 
službenika iz članka 8. Zakona o državnim službenicima, prema kojem državnom 
službeniku moraju biti osigurani zdravi uvjeti rada, bez izlaganja okolnostima koje 
bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili sigurnost te činjenicu da se radom u post 
apokaliptičnim uvjetima i okruženju napuštenog kompleksa vojarne i društvene 
nebrige ne degradiraju samo pravosudni djelatnici, već i građani – korisnici 
usluga njihovog javnog servisa. 

 



Sindikat stoga od mjerodavnih državnih tijela traži inspekciju objekta 
Općinskog suda u Splitu, u svrhu izrade procjene mogućnosti nastavka rada u 
uvjetima stanja objekta, uvjeta rada i sigurnosnih standarda, njegovog okoliša i  
dostupnosti građanima te rješavanja ovoga problema u konkretnim vremenskim 
rokovima.  

 
S poštovanjem, 
 

      
        GLAVNI TAJNIK 
           Siniša Kuhar 
 

 
U privitku: 
Dokumentacija 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 


