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PREDMET: Mogućnost dokupa mirovine za djelatnike MORH-a i  

Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
- traži se 

 
Poštovani, 
 

  kao što Vam je već poznato, u Ministarstvu obrane u tijeku je provedba 
procesa smanjenja broja državnih službenika i namještenika sa sadašnjeg broja 
od 6.853 na predviđenih 2.000 djelatnika, prema Strategijskom pregledu obrane. 
  S obzirom na velik broj osoba kojima se radni status promijenio ili će se 
promijeniti otkazom državne službe i/li preuzimanjem od strane drugih pravnih 
osoba (agencija, privatnih tvrtki) i socijalne učinke takvog procesa, neophodna je 
primjena svih raspoloživih mehanizama zbrinjavanja državnih službenika i 
namještenika. 
  Ministarstvo je određenom broju djelatnika omogućilo izlazak iz sustava 
kroz poticajne otpremnine, uz pomoć programa tranzicijskih ureda osnažiti i 
pripremiti ih za samozapošljavanje. 
  Međutim, nisu iskorištene mogućnosti koje pruža institut dokupa 
mirovine Royal mirovinskog osiguranja. 
  Kako je odredba koja omogućava dokup mirovine ugrađena u Kolektivni 
ugovor za državne službenike i namještenike, smatramo da su ispunjeni svi 
preduvjeti da se djelatnicima koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na 
starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o 
mirovinskom osiguranju, dokupi dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena 
određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž. 
  Samo je Studijom o preustroju Službe za gospodarenje nekretninama u 
Ministarstvu obrane između 1.000 zaposlenika Službe identificirano 52-je 



djelatnika s prosječnim radnim stažem od 30 i više godina i u njoj se navodi 
sljedeće: 
  «To znači da su potencijalni kandidati za prijevremeno 
umirovljenje,…,No, tek zbog financijske ilustracije može se kazati, da programi 
dobrovoljnog i prijevremenog umirovljenja, gdje god je to moguće imaju 
velikog smisla i opravdanja. Kao što je i prethodno isticano, smanjenjem broja 
zaposlenih, a bez bitnog utjecaja na ostvarenje prihoda, podiže se 
vrijednost djelatnosti i olakšava njihovo preuzimanje od strane potencijalnih 
poduzetnika.» 
  Kako je iz navedenog razvidno da se dokupom mirovine osim socijalnih 
postižu i gospodarski učinci u cilju povećanja cijene i konkurentnosti djelatnosti 
ustrojstvenih cjelina koje se namjeravaju okrenuti tržišnom poslovanju, mišljenja 
smo da bi hitno trebalo u postojeće mehanizme socijalno prihvatljivog zbrinjavanja 
viška zaposlenih u MORH-u uvrstiti i institut dokupa mirovine. 
  S time u svezi predlažemo žurno održavanje sastanka između 
predstavnika MORH-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, SDLSN-a i 
predstavnika Royal mirovinskog osiguranja, u organizaciji Ureda za socijalno 
partnerstvo kako bi se utvrdile mogućnosti, broj potencijalnih kandidata i 
gospodarsko-socijalni učinci zbrinjavanja viška državnih službenika MORH-a i 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje.  
 
  S poštovanjem, 
 
 
        PREDSJEDNIK 
             Ivica Ihas  
 
 
 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
Sindikalnim povjerenicima u  
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