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PREDMET: Inkluzija namještenika u sustav  državne uprave 

- traži se 
 

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 
Hrvatske obraća Vam se sa zamolbom da razmotrite i revidirate politiku Vlade RH 
na području razvoja ljudskih potencijala u sustavu državne uprave, kojom sustav 
koji se temelji na radu državnih službenika i namještenika pretvarate isključivo u 
službenički sustav. 

Programom gospodarskog oporavka Vlade predviđa se na području 
javne uprave nastavak „outsourcinga“ pomoćnih djelatnosti (kantine, ugostiteljstvo, 
čišćenje…), a provedbu izdvajanja i privatizacije pomoćno-tehničkih poslova 
trebale bi omogućiti i predložene izmjene i dopune Zakona o državnim 
službenicima koje su, u obliku nacrta Zakona, dostavljene i sindikatima državnih 
službi. 

Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima omogućava 
se revizija sustava državne uprave propisana Zakonom o sustavu državne uprave 
i Zakonom o državnim službenicima, koji u svojim uvodnim  odredbama taj sustav 
određuju kao „zajednicu“ službenika i namještenika s točno definiranim ulogama, u 
kojoj podjeli službenici rade poslove državne uprave, a namještenici pomoćno-
tehničke poslove. 

Zabrinjavajuće je to što Vlada RH, koja bi trebala provoditi svoju 
ustavnu zadaću zaštite društveno slabih članova društva, šalje poruku kako, 
premda joj je rad namještenika potreban radi omogućavanja nesmetanog 
obavljanja poslova iz djelokruga rada državnih tijela, više o njima ne želi voditi 
brigu i gubiti svoje dragocjeno vrijeme na tamo neke čistačice, servirke i domare. 

Hrvatskim građanima tako se šalje poruka da u ovom društvu postoje 
vrijedni i manje vrijedni građani te da u državnoj upravi mogu raditi samo oni prvi, 
dok drugi svoje usluge mogu pružati isključivo putem posrednika – privatnih 
poslodavaca. 

Ovu situaciju možemo usporediti s položajem osoba s posebnim 
potrebama, koje suvremeno društvo kroz proces inkluzije uključuje u društvo, 
naglašavajući pri tome da bez obzira na individualne različitosti svi želimo biti 
voljeni, osjećati pripadnost, želimo raditi i biti poštovani. 

I namještenici žele raditi i biti članovi sustava u kojem već desetljećima 
vrijedno rade i u kojem njihov rad omogućava njihovim kolegama službenicima i 



Vama državnim dužnosnicima, obavljanje odgovornih poslova u optimalnim  
higijenskim, tehničkim i za rad poticajnim i zdravstveno sigurnim uvjetima. 

Istovremeno, namještenici ne žele biti dijelom koruptivnog lanca u 
kojem predstavljaju sredstvo za bogaćenje vlasnika privatnih tvrtki koje u državnim 
tijelima putem javne nabave „transparentno i zakonito“ dobivaju poslove koje oni i 
danas zadovoljavajuće i odgovorno obavljaju. 

Namještenici ne žele biti žrtve poslovne filozofije koja nameće 
društvene podjele i getoizaciju zaposlenika po principu njihove vrijednosti na 
tržištu rada. 

Svo licemjerje poslovne filozofije koja se inaugurira modelom 
„outsourcinga“ poslova čišćenja, održavanja i ugostiteljstva razvidno je iz činjenice 
da „reformistima“ slična stvar ne pada na pamet kad su u pitanju osobni vozači 
dužnosnika, koji su također namještenici. 

Dobro je imati svog vozača i biti mu poslodavcem. Neka zna tko ga 
hrani i oblači i što sve može izgubiti ako ostane bez posla. Dužnosnici se osjećaju 
bolje i sigurnije kad im je na raspolaganju njihov Pero, Štef ili Ante, a ne neki 
vozač renta-cara, pred kojim ne možeš slobodno dogovoriti kakav obostrano 
ugodan posao s kakvim pružateljem vanjskih usluga i dobrim stranačkim 
prijateljem, možda čak i rođakom koji radi baš ono što Vam treba.    

S čistačicama je druga stvar. Zašto da dužnosnika prepunog briga za 
boljitak nacije neka Bara ili Štefica opterećuje svojom teškom životnom pričom dok 
prolazi pokraj njih hodnikom državnog tijela? Ima svog šefa, privatnika, pa nek' 
njemu dosađuje ak' se usudi.  

Stoga SDLSN, kao sindikat koji svoje članove ne dijeli po njihovom 
mjestu u poslovnom „hranidbenom“ lancu, apelira na Vašu svijest i savjest te od 
Vas traži inkluziju namještenika u sustav državne uprave i mjesto i ulogu koja im je 
u njemu namijenjena Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o državnim 
službenicima. 

Sigurni smo da oni svoj posao mogu i dalje raditi kao namještenici i 
tražimo da ne budu žrtvom politike fiktivnog smanjenja broja zaposlenih u državnoj 
upravi i predlažemo da to čine kao zaposlenici posebne uprave za pomoćno-
tehničke poslove. 

Podsjećamo Vas i da je Sporazumom između Vlade RH i sindikata 
državnih službi od  18. lipnja ove godine dogovoreno kako će ovi socijalni partneri 
„polazeći od zajedničke odgovornosti za poboljšanje kvalitete rada i učinkovitosti 
državne uprave,…, aktivno surađivati pri izradi optimalnog modela obavljanja 
pomoćno-tehničkih poslova za potrebe  državnih tijela, vodeći računa o statusu 
namještenika i sigurnosnim aspektima obavljanja tih poslova“. 

Ukoliko nemate primjerak Sporazuma ili ste ga negdje zametnuli, 
dostavljamo Vam njegovu presliku i rado ćemo se odazvati Vašem pozivu na 
sastanak o sudbini nekoliko tisuća hrvatskih građana pa makar bila riječ samo o 
namještenicima.  

Od Vas tražimo da status namještenika ne priznajete samo onima koji 
imaju sreću raditi u Uredu Predsjednika Republike, Uredu Predsjednice Vlade i 
drugim važnim uredima.  

I namještenici koji nisu obasjani Vašom milošću su jednako vrijedni 
ljudi, radnici i građani Lijepe naše. 

 
S poštovanjem, 
       GLAVNI TAJNIK 
          Siniša Kuhar 


