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Poštovani, 
 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Sindikat 
vojnih službenika i namještenika zaprimili su dne 2. prosinca 2005. godine, sukladno 
odredbi članka 79. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, 
Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju trgovačkog društva „Pleter – 
usluge“ d.o.o.. 
Citiranom odlukom se postojeća Služba za gospodarenje nekretninama kao 
unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane koja za Ministarstvo obrane i 
Oružane snage RH obavlja sve vrste uslužnih poslova, prvenstveno poslove 
pripremanja i posluživanja hrane i pića, poslove smještaja u objektima, poslove 
održavanja i čišćenja objekata kao i druge uslužne poslove, u sklopu preustroja 
Ministarstva restrukturira osnivanjem trgovačkog društva za pružanje uslužnih 
djelatnosti. 
Kao stručna podloga za odabrani model restrukturiranja, odnosno izdvajanja iz 
sustava Ministarstva obrane, korištena je Studija o preustroju Službe za 
gospodarenje, koju je u listopadu izradio Ekonomski institut iz Zagreba. 
Budući da je u Službi za gospodarenje nekretninama zaposleno oko 800 državnih 
službenika i namještenika, ova odluka predstavlja odluku važnu za položaj državnih 
službenika i namještenika iz članka 79. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 
namještenike, te ju kao takvu čelnik državnog tijela treba dostaviti sindikatu na 
očitovanje. Sukladno citiranom članku, čelnik državnog tijela, prije donošenja odluke 
važne za položaj državnih službenika i namještenika dužan je razmotriti mišljenje 
sindikata.  
S obzirom na navedeno, a posebice stoga što predloženim osnivanjem trgovačkog 
društva „Pleter – usluge“ d.o.o. prestaje državna služba za oko 800 državnih 
službenika i namještenika, gore navedeni sindikati očituju se kako slijedi: 
 
1. Predloženi koncept izdvajanja Službe za gospodarenje nekretninama (u daljnjem 

tekstu: Služba) posljedica je nalaza iz naručene studije Ekonomskog instituta u 
Zagrebu, pri čemu se presumpcija o potrebi prepuštanja gospodarskih djelatnosti 
poduzetnicima uzima kao polazna osnova i pravac razvijanja modela 
restrukturiranja ove značajne ustrojstvene cjeline Ministarstva obrane. 
Pojednostavljeno, Ekonomski institut je dobio narudžbu da razvije tržišni i 
privatizacijski koncept izdvajanja Službe.  
Pri tome je naručitelj zanemario zakonski okvir djelovanja Službe određen 
Zakonom o sustavu državne uprave, Zakonom o državnim službenicima i 
namještenicima i Zakonom o službi u oružanim snagama i predložio model 
restrukturiranja inkompatibilan s postojećom zakonskom regulativom kojom se 
utvrđuje podjela poslova u državnim tijelima, odnosno status državnih službenika i 
namještenika. 
Naime, člankom 7. Zakona o sustavu državne uprave poslove državne uprave u 
državnim tijelima obavljaju državni službenici, a pomoćno-tehničke poslove 
namještenici.  
Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kao i Zakonom o državnim 
službenicima koji stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine, opisani su poslovi 
državnih službenika odnosno namještenika, kao i prestanak državne službe 
odnosno statusne promjene nastale ukidanjem dijela državnog tijela.  



Člankom 2. Zakona o službi u oružanim snagama službom u oružanim snagama 
smatra se obavljanje vojnih i drugih stručnih poslova u postrojbama, 
zapovjedništvima i ustanovama Oružanih snaga, a člankom 7. Zakona opisani su 
poslovi koje obavljaju službenici i namještenici u Oružanim snagama, između 
ostalog i poslovi vozača, grafičara, domara, elektromehaničara, telefonista, 
kuhara, portira, čistača i drugih poslova koji su potrebni radi pravodobnog i vrsnog 
obavljanja poslova iz djelokruga Oružanih snaga. 
Budući da Služba ove poslove obavlja radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja 
poslova iz djelokruga državnog tijela temeljem važećih zakonskih propisa, 
postavlja se pitanje zakonskog temelja nametnutog koncepta restrukturiranja. 
Skrećemo pozornost da se prema postojećoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu 
Ministarstva obrane Služba trebala formirati kao Vojna ustanova za uslužne 
djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, a što je sukladno članku 
2. Zakona o službi u oružanim snagama. 
Sindikati su sukladno tome MORH-u dostavili prijedlog osnivanja vojne ustanove 
za uslužne djelatnosti, kao rješenju utemeljenom na zakonu i propisu, za razliku 
od formiranja trgovačkog društva. 

2. Pravni temelj za restrukturiranje Službe nikako ne može biti odluka Vlade, 
sukladno odredbama članaka 10. i 30. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03 i 30/04), budući da se ne 
radi isključivo o pitanju imovine Republike Hrvatske, već o statusnim pitanjima 
službenika i namještenika.  
Također, člankom 30. Zakona navodi se kako se odlukom uređuju pojedina 
pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti 
drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi 
propis.  
Smatramo da se pitanje preustroja Službe i posljedica koje ima po status državnih 
službenika i namještenika (prestanak državne službe)  treba regulirati propisom, 
odnosno zakonom ili uredbom, a ni u kome slučaju odlukom, budući da se ne radi 
o „pojedinom pitanju iz nadležnosti Vlade“ ili se njome „određuju mjere, daje 
suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela“. 
Dvojbeno je i to radi li se u slučaju osnivanja „Pleter – usluge“ d.o.o. o pitanju 
imovine, budući da tvrtka ne preuzima nekretnine, odnosno objekte u kojima se 
djelatnost obavlja, već samo opremu, dokumentaciju, poslove i djelatnike.  

3. Način na koji je u Prijedlogu Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pleter – 
usluge“ d.o.o. točkom X. Opisano preuzimanje poslova, opreme, dokumentacije, 
sredstava za rad i državnih službenika i namještenika raspoređenih na poslove u 
Službi predstavlja nevjerojatan primjer nestručnosti i kreativnosti tvoraca odluke. 
Ovom se točkom navodi kako „Državni službenici koji mijenjaju ustrojstvo ili 
djelokrug (na koji način službenici i namještenici kao fizičke osobe mogu 
promijeniti ustrojstvo, op.a.) nastavljaju s radom na poslovima na kojima su 
zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke i zadržavaju sva prava i 
obveze iz državne službe prema dosadašnjim rješenjima do zaključivanja ugovora 
o radu s tvrtkom „Pleter – usluge“ d.o.o.“. 
Dakle, zadržavanje prava i kontinuitet zaposlenja garantiraju se samo do 
zaključenja ugovora o radu, što predstavlja pravni temelj za mogućnost ne 
preuzimanja svih zaposlenika i dovodi u pitanje dobre namjere budućeg 
poslodavca, tim više što se radi o društvu s ograničenom odgovornošću, bez 
imovine i s osnivačkom ulogom od 20.000 kuna. 



S time u svezi postavlja se pitanje pod kojim uvjetima jedno trgovačko društvo, 
bez obzira u čijem je vlasništvu, može preuzeti opremu, dokumentaciju, sredstva 
za rad te državne službenike i namještenike. Odredba članka 129. Zakona o radu 
kojom se utvrđuje prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca kao 
posljedice statusne promjene pri kojoj se na novog poslodavca prenosi poduzeće 
ili dio poduzeća (pogon) ne može se primijeniti na konkretan slučaj budući da 
Služba kao ustrojstveni dio MORH-a nije ni poduzeće, ni ustanova, ni pravna 
osoba iz stavka 1. točke 11. citiranog članka, o čemu sindikat posjeduje i 
tumačenje državne tajnice za rad kako se odredba članka 129. Zakona o radu ne 
odnosi na državna tijela, ni na službenike i namještenike zaposlene u tim tijelima. 
Odredbu članka 129. nemoguće je primijeniti i stoga što se Prijedlogom Odluke o 
osnivanju trgovačkog društva „Pleter – usluge“ d.o.o. na novog poslodavca ne 
prenosi dio poduzeća (pogon), već samo oprema, dokumentacija i sredstva za 
rad, pa stoga nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje zaposlenika. 
Promjena statusa državnih službenika i namještenika, odnosno prestanak 
državne službe na način kakav se predviđa citiranom točkom također je nemoguć. 
Naime, odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima posebno 
su razrađeni slučajevi prestanka službe državnih službenika i namještenika.  
Kada se radi o državnim službenicima opisane su situacije kada se ukida državno 
tijelo ili radno mjesto u državnom tijelu, pri čemu se u slučaju nemogućnosti 
rasporeda na drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog državnog tijela 
službenici stavljaju na raspolaganje Vladi RH uz otkazni rok i otpremninu prema 
općim propisima o radu, odnosno kolektivnom ugovoru. 
Na prestanak državne službe namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
o službenicima, izuzev odredbi o stavljanju na raspolaganje. 
Kako Zakon o državnim službenicima i namještenicima ne poznaje mogućnost 
obavljanja državne službe odnosno rasporeda na radno mjesto u trgovačkom 
društvu to je preuzimanje i nastavak rada uz zadržavanje svih prava i obveza iz 
državne službe prema dotadašnjim rješenjima nemoguće. 
Naime, status državnih službenika i namještenika uređuje se rješenjem koje 
predstavlja upravni akt, za razliku od ugovora o radu kojim se regulira radni odnos 
u trgovačkim društvima, pa je prenošenje rješenja na trgovačko društvo pravno 
neutemeljeno. 
Postavlja se i pitanje garancije nastavka rada na dotadašnjim poslovima i 
zadržavanja prava iz državne službe prema dosadašnjim rješenjima, budući da to 
vrijedi do zaključivanja ugovora o radu s tvrtkom „Pleter – usluge“ d.o.o., tj. 
odmah jer je osnov za rad u trgovačkom društvu valjani ugovor o radu, a ne 
rješenje. 
Neriješeno ostaje i pitanje otpremnina, budući da službenicima i namještenicima 
pripada pravo na otpremninu zbog prestanka državne službe. 
Kada su u pitanju namještenici, čelnik državnog tijela dužan je, sukladno odredbi 
članka 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  izraditi 
program zbrinjavanja viška namještenika i dostaviti ga na mišljenje sindikatu, što 
nije učinjeno. 

4. Ministarstvo obrane je temeljem odluke ministra obrane o uvećanju otpremnina za 
službenike i namještenika SSS i niže stručne spreme koji su stavljeni na 
raspolaganje zbog preustroja MORH-a i OSRH dosad omogućilo izvjesnom broju 
djelatnika službe dragovoljni izlazak iz sustava uz uvećanu otpremninu, te se 
stoga postavlja pitanje omogućavanja onim službenicima i namještenicima koji 
neće moći dobiti posao u trgovačkom društvu, izlaska iz sustava pod jednakim 



uvjetima, budući da se uvećanje otpremnina ne predviđa u 2006. godini, što bi 
značilo nejednako postupanje, odnosno slučaj izravne diskriminacije po članku 2. 
Zakona o radu. 

 
Zaključno, sindikati smatraju da je predloženi model restrukturiranja službe posljedica 
ishitrene političke odluke, koja nije utemeljena na objektivnoj analizi postojećeg 
stanja glede djelatnosti, poslovanja i zakonske regulative statusnih pitanja 
zaposlenika Službe. Studija Ekonomskog instituta posljedica je takve političke odluke 
i naručena je s ciljem da se polazeći od tržišnih kriterija utvrdi koncept 
organizacijskog i vlasničkog preustroja gospodarskih djelatnosti MORH-a, pa kao 
takva ne predstavlja relevantan dokument, u smislu propitkivanja zakonitosti i 
opravdanosti predloženih rješenja i njihove komparacije s drugim mogućim modelima 
preustroja. 
Sindikati kao jedino  moguće i sa zakonima i propisima daleko usklađenije rješenje 
predlažu osnivanje Vojne ustanove za uslužne djelatnosti (prijelazno) i to do 
ustrojavanja posebnog državnog tijela pri Vladi Republike Hrvatske za pomoćno-
tehničke poslove, koje bi upravljalo ljudskim i materijalnim resursima koji su u funkciji 
servisiranja državnih tijela radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz 
njihovog djelokruga (kao konačnog rješenja). 
Centralizacijom takvih poslova, izborom kvalitetnog menadžmenta i poslovanjem po 
načelu dobrog gospodara, ovakvo bi državno tijelo, po mišljenju sindikata, brzo 
opravdalo svoje postojanje i predstavljalo bi socijalno najprihvatljivije rješenje za 
zaposlenike koji rade na pomoćno-tehničkim poslovima u državnoj službi. 
 
Zbog gore navedenog sindikati traže od mjerodavnih državnih tijela da poduzmu 
mjere iz svoje nadležnosti kako bi se restrukturiranje Službe za gospodarenje  
nekretninama provelo na zakonit i socijalno prihvatljiv način, uz maksimalno 
uvažavanje činjenice da se radi o životnoj egzistenciji 800 djelatnika i članova 
njihovih obitelji. Posebno tražimo da se pri tome maksimalno uključe predstavnici 
Središnjeg državnog ureda za upravu kao tijela mjerodavnog za službeničke odnose. 
 
Zato predlažemo da se prije donošenja odluke o restrukturiranju službe održi 
zajednički radni sastanak predstavnika MORH-a, Ureda za zakonodavstvo, 
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Središnjeg državnog ureda za 
upravu i gore navedenih sindikata, kako bi se još jednom proanalizirao pravni temelj i 
model preustroja Službe, kao i posljedice po status 800 zaposlenika. 
 
Ukoliko će Ministarstvo obrane i Vlada ustrajati na predloženom i zakonski 
neutemeljenom rješenju izdvajanja Službe za gospodarenje nekretninama, sindikati 
će biti prisiljeni poduzeti odgovarajuće zakonske i sindikalne mjere kako bi zaštitili 
interese svojih članova u Službi. 
  
 

 
S  poštovanjem, 

             
 
  PREDSJEDNIK       PREDSJEDNIK 
                     Ivica Ihas         Radomir Delić 
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1. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pleter –usluge“ d.o.o. 
2. Studija Ekonomskog instituta 
3. Mišljenje državne tajnice za rad 
4. Prijedlog sindikata o osnivanju Vojne ustanove za uslužne djelatnosti 
5. Odluka u uvećanim otpremninama 


