Naš znak: 126/13

U Zagrebu, 6. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA OBRANU
Predsjednik
gdin Tomislav Ivić, prof.
PREDMET:

Konačni prijedlog Zakona o službi u
Oružanim snagama Republike Hrvatske
- prijedlog amandmana, dostavlja se

Poštovani,
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike
Hrvatske dostavlja Odboru za obranu Hrvatskog sabora amandmane na
Konačni prijedlog Zakona o službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, P.Z. broj 244 te Vas molimo da s njima upoznate članove
Odbora.
S time su vezi skrećemo pozornost da je Sindikat i u fazi rasprave o
prijedlogu ovoga Zakona također upućivao primjedbe i prijedloge, od kojih
su neke od strane predlagatelja uvažene.
S poštovanjem,
GLAVNI TAJNIK
Siniša Kuhar
U PRIVITKU:
- amandmani

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Na temelju odredbe članka 163. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog Sabora
(NN br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03,
58/04, 39/08, 86/08. i 81/12) _______________________________
podnosi sljedeći amandman na Konačni prijedlog Zakona o službi u Oružanim
snagama republike Hrvatske, P. Z. br. 244:

AMANDMAN
U članku 15. stavku 1. Zakona, riječ „nemaju“ zamjenjuje se riječju
„imaju“, tako da članka glasi:
„Ograničenja sindikalnog i političkog djelovanja
Članak 15.
(1) Djelatne vojne osobe imaju pravo na sindikalno organiziranje.
(2) Djelatnim vojnim osobama nije dopušten štrajk.
(3) Vojnim osobama, službenicima i namještenicima nije dopušteno
politički djelovati u Oružanim snagama.
(4) Djelatnim vojnim osobama nije dopušteno članstvo u političkim
strankama te kandidiranje u predstavnička tijela građana, predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatski sabor.
(5) Službenicima i namještenicima dopušteno je sindikalno organiziranje u
skladu s općim propisima o radu.
(6) Službenicima i namještenicima nije dopušten štrajk:
- u ratnom stanju ili u stanju neposredne ugroženosti neovisnosti,
jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stanje
neposredne ugroženosti)
- koji je u neposrednoj vezi s mjerama pripravnosti
- koji je u neposrednoj vezi s borbenom spremnošću Oružanih snaga
- koji ugrožava vitalne funkcije Oružanih snaga.“
Obrazloženje
Ustavom Republike Hrvatske, člankom 43. svakom se jamči pravo na
slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za
socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i
ciljeve, a radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge,
uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.
S time u svezi u Republici Hrvatskoj u oružanim i redarstvenim snagama
postoje jedinstveni standardi u pogledu mogućnosti političkog djelovanja, tj.

zabranjeno je članstvo u političkim strankama, kao i mogućnost političkog
djelovanja.
Međutim, u pogledu prava na sindikalno organiziranje standardi se
razlikuju pa je tako sindikalno organiziranje pripadnika redarstvenih snaga
moguće, dok se pripadnicima oružanih snaga to pravo priječi.
Tako članak 40. Zakona o policiji (NN 34/11) izrijekom dopušta
sindikalno organiziranje u redarstvenim snagama, definira mogućnost i
modalitete „radničke“ participacije policijskih službenika i sklapanja
kolektivnog ugovora te glasi:
„Članak 40.
Policijski službenici imaju pravo na sindikalno organiziranje.
U radne skupine osnovane u Ministarstvu, radi izrade prijedloga odluka
važnih za položaj policijskih službenika, mogu se uključiti predstavnici
sindikata koji djeluju u Ministarstvu, a koji, sukladno odredbama Zakona o
radu, mogu biti stranke kolektivnog ugovora.
Ako u Ministarstvu djeluje više sindikata, granski kolektivni ugovor može
se sklopiti samo s pregovaračkim odborom koji čine predstavnici sindikata
sukladno odredbama Zakona o radu.“
Ovim Zakonom definirana su i ograničenja pripadnika redarstvenih
snaga glede štrajka pa tako članak 39. Zakona o policiji glasi:
„Članak 39.
Policijski službenik nema pravo na štrajk u slučaju:
1. ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti
države,
2. oružane pobune, ustanka i drugih oblika nasilnog ugrožavanja
ustavnog poretka Republike Hrvatske ili temeljnih sloboda i prava čovjeka i
građana,
3. proglašene elementarne nepogode ili izravne opasnosti od njezina
nastanka na području dviju ili više županija ili na cijelom području
Republike Hrvatske,
4. drugih nepogoda i nesreća koje ometaju normalno odvijanje života i
ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine.
Policijski službenik dužan je i za vrijeme sudjelovanja u štrajku primijeniti
policijske ovlasti ako je to potrebno radi:
1. zaštite života i sigurnosti ljudi,
2. uhićenja i privođenja nadležnom tijelu osobe zatečene u kaznenom
djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti,
3. sprječavanja počinjenja i otkrivanja počinitelja kaznenog djela za koje
se progoni po službenoj dužnosti.“

Sukladno gore navedenim činjenicama, uvažavajući ustavno pravo na
sindikalno organiziranje, kao i specifičnosti i ograničenja službe u oružanim
snagama, _________________________________ predlaže da se i
djelatnim vojnim osobama, jednako kao i pripadnicima redarstvenih snaga
omogući sindikalno organiziranje, ali bez prava na štrajk.
Ovime bi se pripadnicima oružanih snaga omogućilo konzumiranje
ustavnog prava na sindikalno organiziranje i radničke participacije vezane
za gospodarski i socijalni položaj, a ustegom od prava na štrajk
istovremeno se ne bi dovela u pitanje borbena spremnost Oružanih snaga
Republike Hrvatske u slučaju kolektivnog radnog spora.

____________________________

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Na temelju odredbe članka 163. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog Sabora
(NN br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03,
58/04, 39/08, 86/08. i 81/12) __________________________________
podnosi sljedeći amandman na Konačni prijedlog Zakona o službi u Oružanim
snagama republike Hrvatske, P. Z. br. 244:

AMANDMAN
Iza članka 48. Zakona, predlaže se novi članak 48.a, koji glasi:
„Članak 48.a
''(1) Izuzetno, službenik i namještenik po potrebi službe može biti
privremeno raspoređen na odgovarajuće ustrojbeno mjesto djelatne vojne
osobe u skladu sa stručnom spremom i zvanjem, ako se ustrojbeno mjesto
čija je popuna prijeko potrebna ne može popuniti odgovarajućom djelatnom
vojnom osobom.
(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka može biti privremeno raspoređena na
ustrojbeno mjesto djelatne vojne osobe najviše do ustrojbenog čina
pukovnika, a raspored može trajati do dvije godine.
(3) Službenici i namještenici za vrijeme obnašanja dužnosti iz stavka 1.
ovoga članka imaju pravo na plaću i dodatke na plaću kao i djelatne vojne
osobe na tim dužnostima te pravo na staž osiguranja s povećanim
trajanjem ako su raspoređene na dužnost na kojoj se staž osiguranja
računa s povećanim trajanjem.''
, a članak 224. briše se.
Obrazloženje
Člankom 53. Konačnog prijedloga Zakona o službi u OSRH predviđena
je mogućnost rasporeda djelatnih vojnih osoba na radna mjesta službenika
i namještenika, razlozi za takav raspored, kao i njegovo trajanje.
Predviđanjem mogućnosti rasporeda službenika i namještenika na
radna mjesta djelatnih vojnih osoba, razloga za takav raspored i
određenjem najdužeg trajanja takvog rasporeda, omogućava se primjena
načela jednakih mogućnosti, prilika i jednakog postupanja iz članka 12.
Konačnog prijedloga i omogućava popunjavanje radnih mjesta u OSRH,
koja u određenom trenutku nije moguće popuniti djelatnom vojnom
osobom.
Budući da se ovime omogućava izuzetni i privremeni raspored
službenika i namještenika na radna mjesta djelatnih vojnih osoba, potrebno

je u Konačnom prijedlogu Zakona brisati članak 224. kojim se to ne
omogućava.

____________________________

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Na temelju odredbe članka 163. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog Sabora
(NN br. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03,
58/04, 39/08, 86/08. i 81/12) _________________________________
podnosi sljedeći amandman na Konačni prijedlog Zakona o službi u Oružanim
snagama republike Hrvatske, P. Z. br. 244:

AMANDMAN
U članku 139., iza riječi „djelatne vojne osobe“ dodaju se riječi „i
službenici i namještenici“, tako da stavak glasi:
„Članak 139.
(1) Dodaci na plaću su dodaci koje ostvaruju djelatne vojne osobe i
službenici i namještenici za posebne uvjete vojne službe te za
deficitarna zvanja i struke.“
Obrazloženje
Mnoga su radna mjesta u Oružanim snagama RH mjesta sa otežanim
uvjetima rada, pa bi predstavljalo nejednako postupanje priznati dodatke
za otežane uvjete rada samo djelatnim vojnim osobama, a službenicima i
namještenicima koji rade isto na takvim radnim mjestima ne priznavati
takve dodatke.
____________________________

