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PREDMET: Zbrinjavanje viška državnih službenika u 
   Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje 

- traži se 
 

Poštovani,  
 
do kraja ove godine ukinut će se u sustavu zaštite i spašavanja 10 

gradskih centara 112, što će za posljedicu imati stavljanje na raspolaganje te, 
najvjerojatnije, po isteku roka raspolaganja, prestanak državne službe za oko 120 
državnih službenika. 

Prema podatcima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika 
Republike Hrvatske radi se uglavnom o osobama s oko 50 godina života, 20 i više 
godina staža u državnoj službi i statusom hrvatskih branitelja  Domovinskog rata, 
koje na tržištu rada teško mogu očekivati veće šanse za zaposlenje, posebice 
stoga što je riječ o gašenju gradskih centara 112 u gradovima poput Našica, 
Delnica, Petrinje, Đakova, Županje i na otocima Visu, Hvaru i Braču. 

S time u svezi Sindikat traži da se izradi odgovarajući program zbrinjavanja 
viška državnih službenika u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, odnosno da 
im se kroz primjenu instituta raspolaganja pronađe odgovarajući posao u drugim 
državnim tijelima. 

Podsjećamo da je Središnji državni ured objavio plan prijma u državnu 
službu za 2007. godinu, koji predviđa zapošljavanje 4.000 novih državnih 
službenika. 

Sigurni smo da bi se uz bolju suradnju državnih tijela dio potrebnih 
službenika mogao popuniti premještajem službenika iz Državne uprave za zaštitu 
i spašavanje i to kako prije, tako i za vrijeme trajanja roka raspolaganja, na radna 
mjesta u druga državna tijela. 

Stoga predlažemo da se podatci o broju, kvalifikacijskoj strukturi i 
prebivalištu državnih službenika u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje koji će 



postati viškom do kraja ove godine, učine dostupnima svim državnim tijelima koja 
su iskazala potrebu za novim zapošljavanjem, uz obvezu novačenja državnih 
službenika iz redova onih djelatnika DUZS koji udovoljavaju uvjetima za rad na 
konkretnom službeničkom radnom mjestu, kako to i predviđa odredba članka 45. 
stavka 2. Zakona o državnim službenicima. 

Citirana odredba propisuje da se prije raspisivanja javnog natječaja 
slobodno radno mjesto može popuniti iz reda državnih službenika raspisivanjem 
internog oglasa ili premještajem. 

 
 Predlažemo da Središnji državni ured za upravu u suradnji s 

Državnom upravom za zaštitu i spašavanje pripremi okružnicu kojom bi se 
državna tijela obavijestila o raspoloživim državnim službenicima u Državnoj 
upravi za zaštitu i spašavanje, te da Vlada Republike Hrvatske donese 
odgovarajući zaključak kojim bi se državna tijela pri novom zapošljavanju 
obvezala na prijam službenika DUZS koji udovoljavaju uvjetima radnog 
mjesta koje se popunjava. 

 
Molimo Vas da o poduzetim mjerama izvijestite Sindikat, sukladno članku 

80. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 
S poštovanjem, 
 
 
        PREDSJEDNIK 
             Ivica Ihas 

 
    

    


