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Poštovani gospodine ministre,  
 
 

pozdravljamo Vašu Odluku o korištenju službenih osobnih automobila 
donesenu temeljem točke V. Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih 
automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kartica, 
sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja ("Narodne 
novine", br. 5/2012., 128/2012. i 24/2014.), kojom se od dana 01.03.2016. godine, 
kada ista stupa na snagu, značajno reducira broj rukovoditelja i policijskih službenika 
koji imaju pravo na 24 satno korištenje službenih osobnih vozila.  

 
Možemo sa zadovoljstvom konstatirati kako je ista dijelom na tragu naših 

dosadašnjih prijedloga kojima smo u više navrata od 2014. godine (dopisi iz naše 
veze) ukazivali odgovornim osobama u MUP-u na neovlašteno, nenamjensko i 
neekonomično korištenje službenih vozila te tražili da se zbog teške ekonomske i 
gospodarske krize ukine mogućnost korištenja službenih osobnih automobila izvan 
radnog vremena za sve rukovoditelje, te da se službena osobna vozila mogu koristiti 
isključivo za službene potrebe 24 sata dnevno na vrijeme potrebno za obavljanje 
određenih službenih zadaća.   

 
Međutim, budući je u točki I. Odluke o korištenju službenih osobnih automobila 

određeno da pravo na 24 satno korištenje službenog osobnog automobila i dalje 
imaju brojni načelnici policijskih uprava, Sindikat kriminalističke policije ne može u 
potpunosti podržati Vašu Odluku jer smatramo da se ukidanjem ovog prava toj 
povlaštenoj grupi rukovoditelja ne bi ni na koji način negativno utjecalo na 
funkcioniranje službe te smo i dalje čvrstog stava da se radi o nepotrebnim 
proračunskim rashodima, a takvo rastrošno ponašanje nije prisutno ni u razvijenijim 
državama članicama Europske unije.   

Urudžbeni broj: 
SKP-I-02-04/2016. 

Način slanja: 
teklićem/poštom 

Datum: 
13.02.2016. 

Broj tiskanih 
primjeraka:  2 

Naslovljeno: 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
n/r ministra g. Vlahe Orepića 
Zagreb, Savska cesta 39 
Poziv na naš dopise pod  brojem: 
-SKP-I-02-31/2014. od 06.11.2014. 
-SKP-I-02-2/2015. od 11.01.2015.  
-SKP-I-02-03/2016. od 30.01.2016. 

Broj stranica: 2 PRILOZI:  
 

Predmet: Prijedlog namjenskog i ekonomičnog korištenja službenih osobnih 
automobila, dostavlja se.- 
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Ujedno, koristimo priliku da Vas upoznamo kako smo od našeg članstva iz 
više policijskih uprava informirani da vrlo brzo nakon upoznavanja operativnog 
sastava MUP-a s Vašom Odlukom o korištenju službenih osobnih automobila, veći 
broj službenih osobnih vozila već nekoliko dana stoji parkiran na parkirnim mjestima 
ili garažama policijskih uprava, dok istovremeno brojne operativne ustrojstvene 
jedinice navedenih policijskih uprava i policijskih postaja na području istih nemaju 
dovoljan broj službenih vozila za obavljanje svojih dnevnih zadaća.  

 

Navedeni problem je eskalirao početkom prosinca 2015. godine, kada je veliki 
broj službenih vozila bez policijskih obilježja povučen iz ustrojstvenih jedinica MUP-a 
zbog isteka ugovora o leasingu, tako da je primjerice u Policijskoj upravi zagrebačkoj 
većina ustrojstvenih jedinica ostala sa tek jednim službenim vozilom bez policijskih 
obilježja, dok neke nemaju na raspolaganju niti jedno takvo službeno vozilo, čime se 
značajno otežava svakodnevni rad brojnih policijskih službenika i negativno utječe na 
stanje sigurnosti (nemogućnost brzog izlaska na mjesto događaja, nemogućnost 
provođenja prikrivenih policijskih radnji poput zasjede, pratnje itd.), o čemu smo već 
upozorili odgovorne osobe u MUP-u (naš dopis broj: SKP-I-02-56/2015. od 
10.12.2015. godine).  

 

S tim u vezi, nadamo se da ćete u duhu najavljenog zalaganja za ojačanje 
operativnog sastava MUP-a provjeriti naše navode te sukladno utvrđenom 
naložiti pravilniji i ravnomjerniji raspored resursa, odnosno, operativnim 
ustrojstvenim jedinicama policijskih uprava i policijskih postaja omogućiti 
korištenje dodatnog broja službenih osobnih vozila koji su im nužno potrebni 
za svakodnevni operativni rad.  

 
S poštovanjem,  

       za Sindikat kriminalističke policije  
Tomislav Štambuk 
       Predsjednik 
 

 

O TOME OBAVIJEST: 

- MUP  REPUBLIKE HRVATSKE  
 Članstvu SKP-a 
 Kabinetu ministra 
 Upravama u sjedištu 
 Ravnateljstvu policije 
 Policijskim upravama  
 Policijskim postajama  

MOLIMO POSTAVITI NA OGLASNE PLOČE  
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