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“Pripadnika policije ogovara javnost, 
kritiziraju pripovjedači, ismijavaju ga 
u filmovima, kritiziraju u listovima, a 
ne podržavaju ga ni tužitelji ni suci, 
izbjegavaju ga oni koji ga se boje, 
kriminalci ga mrze, svi ga varaju, glupi 
i prevarantski političari pak ga šutiraju 
naokolo kao da je lopta. Izložen je mnogim 
iskušenjima i pogibeljima, osuđuju ga 
kad primjenjuje propise, a otpuštaju iz 
službe ako to ne čini. Misle da mora imati 
izobrazbu vojnika, liječnika, odvjetnika, 
diplomata i odgajatelja za plaću koja je 
manja od one koju ima nadničar.” 

Prema Morrisu i Hawkinsu
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IZBJEGLIČKA KRIZA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
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Proteklih dana svjedoci smo velike izbjegličke i humanitarne krize na području Republike 
Hrvatske. Isto tako, svjedoci smo i nadljudskim naporima policijskih službenica i službenika koji 
svakodnevnim angažmanom čuvaju teritorij RH, granične prijelaze, prostore u kojima su smještene 
izbjeglice, te profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao. Nažalost, samim angažmanom, veliki 
dio naših kolega prisjeća se teških trenutaka Domovinskog rata kada su oni ili njihove obitelji 
morali napustiti svoje domove pred agresijom u kojoj se našla Hrvatska. Time su i ovaj put policijske 
službenice i službenici još jednom pokazali nesebično pomaganje u najtežim trenucima svih onih 
koji su došli u RH.  Ovim putem, iskreno i s ponosom zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama 
koji profesionalno i časno obavljaju svoj posao, čuvaju živote, osobnu sigurnost i imovinu građana 
Hrvatske, te prvenstveno što poštuju temeljna prava čovjeka i štite dostojanstvo svake ljudske 
osobe! Baš onako kako prisežu generacije policajaca završetkom školovanja i početkom rada u 
MUP-u.

Photo: Marko MRKONIĆ (PIXSELL)
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ANGAŽMAN POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 
NA PODRUČJU PU VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE I PU OSJEČKO-BARANJSKE
Dana 18. rujna o.g. uputili smo dopis Ministru 

unutarnjih poslova u kojem smo naveli probleme 
s kojima se susreću svi angažirani policijski 
službenici na terenu. Tekst dopisa dostavljamo 
u nastavku: 

Obzirom na veliku humanitarnu i izbjegličku 
krizu koja se odvija na teritoriju Republike 
Hrvatske, te broj osoba koje su ušle u RH 
u posljednjih 48 sati, a koji premašuje sva 
očekivanja i procjene, ovim putem ukazujemo 
na probleme policijskih službenika domicijalnih 
uprava i onih koji su upućeni na ispomoć, a koji 
su se pojavili uslijed velikog broja pristiglih 
izbjeglica:
• Policijskim službenicima tijekom jučerašnjeg 

dana (17.09.2015.), prilikom angažmana  
koji je kod nekih trajao i više od 16 sati, nije 
bila osigurana prehrana (suhi ili topli obrok).

• Problem rada: policijski službenici rade 
i dulje od 16 sati te nakon toga nemaju 
dnevni odmor od 12 sati. Napominjemo kako 
razumijemo trenutnu situaciju, ali smatramo 
da rad u koji je uključen i prekovremeni rad 
ne smije biti dulji od 16 sati, te je potrebno 
osigurati dnevni odmor kako bi se policijski 
službenici, nakon tako iznimnog i teškog 

angažmana, primjereno odmorili za buduće 
zadaće. Policijski službenik, ukoliko ne 
bi imao vremena za odmor, ne bi mogao 
obavljati svoj posao te bi mu to ugrozilo 
zdravlje i život.

• Razumijemo da postoje objektivna 
ograničenja, međutim, potrebno je osigurati 
odgovarajući smještaj sukladno trenutnim 
mogućnostima.

• Potrebno je osigurati dovoljan broj svih 
propisanih zaštitnih sredstva za sve policijske 
službenike, a po potrebi i dostaviti uputu 
nadležnih službi o postupanju u određenim 
situacijama.

• Prijeko potrebno je omogućavanje i 
osiguranje obavljanja osnovnih fizioloških 
potreba na cijeloj trasi i prostorima na kojima 
su angažirani policijski službenici.

• Potrebno je osigurati sve potrebne uvjete za 
policijske službenike koji rade u prihvatnim 
centrima ili na područjima gdje su ili će biti 
smještene izbjeglice.

Prema informacijama kojima raspolažemo, 
danas je osiguran obrok na trasi i prostorima na 
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kojima su policijski službenici angažirani (što 
je u izravnom kontaktu s rukovodstvom MUP-a 
traženo da se učini), te tražimo da slično bude 
osigurano tijekom cijelog kriznog razdoblja.

Također, istim dopisom dostavili smo 
informacije o konkretnim problemima s terena 
(koji su u pravilu sažetak prije navedenog), 
te zatražili hitno rješavanje i otklanjanje 
svih problema, te maksimalni angažman oko 
opremanja policijskih službenika. 

Isto tako, 21. rujna 2015. godine, uputili smo 
dopis MUP-u u svezi problematike nedostatka 
i nemogućnosti zaduživanja nove službene 
odore i njezinih dijelova, 
kao i osobnog naoružanja 
za policijske službenike. 
Navedeni dopis je nastavak 
našeg upozoravanja MUP-a 
na neopremljenost policije. 
U dopisu smo, među 
ostalim naveli: „Obzirom na 
trenutnu izbjegličku krizu 
zbog koje je na područjima 
PU vukovarsko-srijemske, 
PU osječko-baranjske i 
drugih policijskih uprava 
angažiran veliki broj 
policijskih službenika iz 
cijele Republike Hrvatske, 
a i najavljeno zahlađenje 
i pogoršanje vremenskih 
uvjeta, ovim putem tražimo 
da se, sukladno Uredbi o 

izgledu odora policijskih službenika MUP-a, 
svim policijskim službenicima hitno osiguraju 
svi dijelovi policijske odore za hladno i kišovito 
vrijeme. Pri tome prvenstveno mislimo na 
dvodijelne kišne komplete. Ujedno, tražimo da 
se pravovremeno osigura i dovoljna količina 
primjerene obuće (gumene čizme). I ovaj put 
napominjemo kako postupak javne nabavne 
ne smije biti razlog ili izlika za neopremljenost 
policijskih službenika, osobito u zadaćama koje 
proteklih dana, s velikim naporom, obavljaju 
svi angažirani na području PU vukovarsko-
srijemske, PU osječko-baranjske i drugih 
dijelova RH.“

Photo: Marko MRKONIĆ (PIXSELL)
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AKTIVNOSTI SINDIKATA POLICIJE 
HRVATSKE I NJEGOVIH TIJELA – 

IZBJEGLIČKA KRIZA
U nastavku dostavljamo tijek aktivnosti 

Sindikata policije Hrvatske i njegovih tijela 
vezano za situaciju oko izbjegličke krize koja 
je zahvatila Republiku Hrvatsku. Već prvi 
dan nakon dolaska policijskih službenika 
na ispomoć iz drugih policijskih uprava, 
kao i angažmana lokalnih policijskih snaga, 
nakon dobivanja informacije da policijskim 
službenicima tijekom njihovog prethodnog 
noćnog rada (od čega je veći dio policijskih 
službenika radio na otvorenom) nije bila 
osigurana prehrana i piće, izvršen je direktni 
kontakt s rukovodstvom MUP-a te je zatraženo 
osiguravanje dovoljnih količina „lunch paketa“ 
i vode, što je u najkraćem roku i učinjeno. 
Također, tijekom svih ovih dana smo, u sličnim 
situacijama (ako je nedostajala hrana i piće za 
policijske službenike na terenu) tražili isto, što 
je u najkraćem roku i osigurano. Nadalje, tražili 
smo rješavanje pitanja smještaja policijskih 
službenika pristiglih iz drugih policijskih 
uprava kao i osiguravanje toplog obroka za iste, 
što je, također, u najkraćem roku osigurano. 
Tražili smo i osiguravanje dnevnog odmora za 
policijske službenike, sukladno Kolektivnom 
ugovoru za državne službenike i namještenike, 

što je također osigurano. Ujedno, inzistirali smo 
na dosljednoj provedbi Kolektivnog ugovora, 
tj. plaćanju svih pripadajućih dodataka, kao 
i plaćanje prekovremenog rada na terenu. 
Između ostalog, zbog najavljenog zahlađenja 
i pogoršanja vremenskih uvjeta, zatražili smo, 
sukladno Uredbi o izgledu odora policijskih 
službenika MUP-a, da se svim policijskim 
službenicima hitno osiguraju svi dijelovi 
policijske odore za hladno i kišovito vrijeme, 
te dovoljna količina primjerene obuće, a čija 
je nabavka u tijeku. Također, zatražili smo 
omogućavanje i osiguravanje obavljanja 
osnovnih fizioloških potreba na cijeloj trasi i 
prostorima na kojima su angažirani policijski 
službenici, osiguravanje dovoljnog broja svih 
propisanih zaštitnih sredstava, te osiguravanje 
svih potrebnih uvjeta za policijske službenike 
koji rade u prihvatnim centrima ili na područjima 
gdje su ili će biti smještene izbjeglice. Sve 
navedeno smo tražili izravnim telefonskim 
kontaktom (kada je zbog žurnosti to bilo 
potrebno) ili putem dopisa upućenih prema 
MUP-u. Nadalje, sukladno zahtjevima s terena, 
zahvaljujući suradnji Ministarstva unutarnjih 
poslova i Ministarstva obrane RH, osiguran je 
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topli obrok za sve policijske službenike koji su 
angažirani za osiguranje izbjeglica smještenih 
u kampu u Opatovcu. Ujedno, napominjemo da 
je za policijske službenike na ispomoći već od 
prije osigurana cjelodnevna prehrana (doručak, 
ručak i večera) u vojarni u Vinkovcima u kojoj su 
smješteni. Ukoliko ne stignu na večeru unutar 

radnog vremena restorana u vojarni, za iste je, 
sukladno informacijama kojima raspolažemo, 
osiguran „lunch paket“. Nadalje, temeljem 

informacija zaprimljenih od članova Sindikata 
policije Hrvatske koji su tijekom četvrtka, 
24.09.2015., bili angažirani na terenu Bapske (PU 
vukovarsko-srijemske), na navedenom području 
nisu bili osigurani kemijski toaleti, te smo hitno 
kontaktirali nadležne u Ministarstvu unutarnjih 
poslova da se problem riješi. Po zaprimljenim 

informacijama iz MUP-a, za područje Bapske 
biti će osigurana dva kemijska toaleta obzirom 
da je većina policijskih službenika prebačena 



GLASILO SPH

10

na drugu lokaciju na kojoj osiguravaju područje 
u kojem se nalazi veći broj izbjeglica (Tovarnik). 
Našim dopisima zatražili smo da obavještavate 
o dodatnim poteškoćama na terenu, te smo 
25.09.2015. godine zaprimili smo informaciju 
kako postoji problem da određeni dio policijskih 
službenika angažiranih na područjima 
zahvaćenim izbjegličkom krizom, unatoč 
dnevnoj prehrani organiziranoj na način koji 
smo opisali u navedenom dopisu, zbog radnih 
obveza ili mjesta obavljanja radnih zadaća, nisu 
u mogućnosti tijekom dana objedovati niti jedan 
topli obrok, niti su u mogućnosti doći u vojarnu 
na večeru u navedenom terminu (između 19:00 i 
20:00 sati). Zbog svega navedenog stupili smo u 
kontakt s nadležnima iz Ministarstva unutarnjih 
poslova, te smo razgovarali o nekoliko modela 
koji bi, među ostalim, uključivali i mogućnost 
organiziranja kasne prehrane putem Sindikata 
policije Hrvatske, u nekom od ugostiteljskih 
objekata u blizini mjesta gdje su policijski 
službenici smješteni, po povoljnijim uvjetima 
ili sufinanciranim od strane SPH, a kako bi se 
istima omogućio barem jedan topli obrok. 
Nakon navedene konzultacije, MUP je osigurao 
dodatni topli obrok („kasnu“ večeru) u vojarni 
gdje su policijski službenici smješteni. Sukladno 
svemu navedenom, organiziran je novi termin 
za večeru od 17:00 do 22:30 sati. Ujedno, 
temeljem informacija zaprimljenih od članova 
Sindikata policije Hrvatske koji su angažirani 
na području PU vukovarsko-srijemske, a 
kojima nisu bile osigurane vreće za spavanje, 

zatražili smo od nadležnih služba Ministarstva 
unutarnjih poslova da žurno pošalju na teren  
vreće za spavanje, kao i svu potrebitu opremu za 
zimske uvjete. Po zaprimljenim informacijama 
iz MUP-a, na navedeno područje šalju se vreće 
za spavanje, te je PU vukovarsko srijemskoj 
naloženo da svim angažiranim djelatnicima na 
njihovom području mora biti osigurana prehrana, 
smještaj i sva potrebita oprema. Sukladno 
informacijama kojima do sada raspolažemo, 
sve policijske uprave su obaviještene da 
dođu preuzeti vreće za spavanje. Također, 
neposrednim rukovoditeljima angažiranih 
policijskih službenika naloženo je da policijski 
službenik mora na teren otići s potpunom 
zimskom odorom, kao i zaštitnim sredstvima. 
Isto tako, tražili smo da se od oružanih snaga 
u vojarni „Bosut“ zatraži pokretanje sustava 
grijanja, s obzirom na nadolazeće hladne dane 
i jako hladne noći, te vas obavještavamo da 
su, nakon naše intervencije, nadležne službe 
MUP-a kontaktirale Zapovjedništvo za potporu 
Hrvatske vojske u vojarni „Bosut“ koja će 
večeras pustiti u rad sustav grijanja.

Pozivamo sve policijske službenike da, 
ukoliko uoče neke od ranije navedenih ili neke 
nove probleme, iste prijave svojim sindikalnim 
povjerenicima ili u Ured SPH, a kako bi ih 
pokušali što žurnije riješiti.
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Dana 18. rujna 2015. godine oglasili smo se 
putem priopćenja koje dostavljamo u cijelosti: 

Povodom ove trenutno teške humanitarne 
i izbjegličke situacije, kojoj smo svjedoci 
proteklih dana, Sindikat policije Hrvatske još 
jednom upozorava i ukazuje da broj policijskih 
službenika ne ovisi o dnevno-političkim 
pitanjima niti o trenutnom stanju sigurnosti, 
nego o želji i potrebi svake suverene države 
da osigura suverenost i sigurnost na svom 
terenu. Ova kriza pokazala je da trenutni broj 
policijskih službenika uspijeva držati situaciju 
„pod kontrolom“ uz značajno trošenje kako 
ljudskih, tako i tehničkih sredstava, i to što na 
razini MUP-a, tako i na razini svakog pojedinog 
policijskog službenika koji je angažiran na 
rješavanju ove krizne situacije s velikim brojem 
izbjeglica. Ipak, moramo upozoriti na nedostatan 
broj policijskih službenika obzirom da je u 
zadnjih nekoliko godina primijenjena politika 
zapošljavanja 2:1 (za 2 policijska službenika 
koji odlaze u mirovinu, 1 se zapošljava), čime 
je broj policijskih službenika u zadnjih nekoliko 
godina prilično smanjen. Također, apeliramo na 
ovu, a i na sve buduće Vlade RH da se policija 
ne smije zanemarivati, te da se mora osigurati 
dovoljan broj policijskih službenika kao i 
njihova opremljenost, zakonska zaštićenost, a i 

poboljšati njihov materijalni status koji je među 
najlošijim u okviru zaposlenih u državnim i 
javnim službama, osobito obzirom na težinu 
posla kojeg obavljaju. Ujedno, apeliramo na sve 
građane da pomognu policijskim službenicima 
u obavljaju ovih izuzetno zahtjevnih zadaća. 
Ovim putem koristimo priliku da se svim 
policijskim službenicima, koji su angažirani oko 
ove humanitarne krize, zahvalimo na njihovom 
iznimnom trudu i nesebičnom angažmanu čime 
su osvijetlili lice Republike Hrvatske, ne samo u 
domovini, već i šire.

PRIOPĆENJE 
SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE

Photo: Željko LUKUNIĆ (PIXSELL)
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29.09.2015. DAN POLICIJE – 
BLAGDAN SV. MIHOVILA

Svim članicama i članovima Sindikata policije Hrvatske i svim zaposlenicama i 
zaposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova želimo sretan Dan policije – blagdan 
sv. Mihovila!

Također, svima želimo puno uspjeha u radu te da se svi zajedno izborimo, u što skorijoj budućnosti, 
za bolje vrednovanje i uvjete rada zaposlenika MUP-a, kao i poštivanje i pravilno vrednovanje 
policijskog posla od strane građana i ostale javnosti.
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U srijedu, 8. rujna 2015. godine u Umagu, u 
suradnji sa Sindikatom policije Hrvatske, održan 
je sastanak Europske policijske unije (EPU) na 
kojem su bile prisutne delegacije policijskih 
sindikata iz deset zemalja članica EPU-a. 
Glavna svrha EPU sastanka bila je rasprava oko 
trenutnog  položaja policijskih službenika u 
Europi te utvrđivanja minimalnih standarda za 
iste. Policijski sindikati, članice EPU-a, rade na 
poboljšavanju prirode policijskog posla i uvjeta 
zapošljavanja, te radnih uvjeta i radno-pravnih 
odnosa.

Navedeno djelovanje omogućuje nam da 
dijelimo iskustva  i ojačamo suradnju unutar 
Europe, te da pružimo relevantni doprinos 
daljnjem poboljšanju organizacija odgovornih 
za javni red i sigurnost,  kako na administrativnoj,  
tako i na organizacijskoj razini. Na sastanku 
je zaključeno kako policajci u Europi moraju 

imati odgovarajuća sredstva za obavljanje 
svoje dužnosti. Potrebno je utvrditi jedinstvene 
europske standarde kako bi se osigurala 
profesionalna slika i percepcija policijskog 
službenika kao pouzdanog i sposobnog u 
obavljanju svoje dužnosti. Svim policijskim 
službenicima mora biti osigurana osobna 
zaštitna oprema kako bi svoj posao mogli 
obavljati na siguran način, ne ugrožavajući pri 
tome tuđe i svoje zdravlje i život. Sukladno tome, 
države članice EU-a  moraju ispravno postupati 
u skladu s europskim zakonima i propisima 
te  međunarodnim ugovorima i sporazumima. 
Policijski sindikati se redovito suočavaju s 
problemom da se sporazumi unutar nacionalnih 
i europskih zakona i propisa ne primjenjuju ili 
krše. Od strane sindikata utrošeno je mnogo 
energije u borbi protiv nezakonitih djela od 
strane vlada pripadajućih država, pa čak i 
kršenja ljudskih prava. Zaključeno je da Europa 
mora obavljati više proaktivno praćenje, pa 
čak i nametnuti sankcije, kako bi se osiguralo 
prevođenje europskih propisa i smjernica u 
nacionalno zakonodavstvo. Nakon održanog 
sastanka, sve delegacije članica EPU-a pozvali 
smo da prisustvuju našim XI. Sportskim igrama, 
koje je uz predsjednika SPH g. Dubravka Jagića 
svečano otvorio i predsjednik EPU-a g. Gerrit 
van de Kamp.

SASTANAK ČLANICA EUROPSKE 
POLICIJSKE UNIJE (EPU)
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UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA 
I UREDBA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O 

MIROVINSKOM OSIGURANJU
Dana 25. kolovoza 

2015. godine održani su 
konzultacijski sastanci 
u Ministarstvu rada i 
mirovinskog sustava u 
svezi prijedloga donošenja 
uredbi sa zakonskom 
snagom kojima bi se 
omogućio policijskim 

službenicima, djelatnim vojnim osobama i 
ovlaštenim osobama u pravosuđu dodatni rok u 
trajanju od dva mjeseca (plan je da to bude od 
1.09. do 31.10.2015. godine) za one koji su se do 
zadanog roka,koji je bio 21. ožujka 2014. godine, 
odlučili ostati u II. mirovinskom stupu. Navedeno 
će biti učinjeno zbog većeg broja osoba koje su 
tražile ponovo omogućavanje izbora ostanka 
u I. ili prelaska u II. mirovinski stup, a obzirom 
da su smatrali da je prvi rok izbora (u ožujku 
2014. godine) bio prekratak te nisu raspolagali 
s dovoljnim brojem informacija za donošenje 
ispravne odluke. Navedenim izmjenama će se 
i svim osobama koje stječu status policijskog 
službenika omogućiti izjašnjavanje o tome da 
li žele da im se mirovinsko osiguranje uplaćuje 
samo u I. ili i u I. i u II. mirovinski stup. To se 
odnosi na one koji su trenutno van sustava 

te će u budućnosti, nakon isteka roka za 
izjašnjavanje koji smo prethodno naveli, steći 
status policijskog službenika.  Na istom sastanku 
raspravljalo se i o budućim izmjenama Zakona 
o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih 
vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih 
službenih osoba gdje je istaknuto da je plan u 
budućim izmjenama ili tijekom donošenja novog 
Zakona izričito navesti da će se način izračuna 
visine mirovine, kao i ostvarivanje prava iz 
istog, odnositi samo na one koji su odlučili 
da se njihova prava iz mirovinskog osiguranja 
ostvaruju temeljem uplate samo u I. mirovinski 
stup (što znači ne i za one koji su se odlučili da 
uplaćuju i u II. mirovinski stup). Obzirom da su 
na 244. Sjednici Vlade RH usvojene navedene 
Uredbe, kao dodatnu informaciju, dostavili smo 
vam naše dopise Ur. broj 142/14. od 13. ožujka 
2014. godine i Ur. broj 152/14. od 17. ožujka 
2014. godine sa relevantnim informacijama 
koje mogu pomoći prilikom donošenja 
navedene odluke. Naglašavamo da je dodatni 
rok za donošenje navedene odluke od 1.09. do 
31.10.2015. godine te, obzirom da je ovaj rok 
(2 mjeseca) dulji od prethodnog, smatramo da 
ima dovoljno vremena za donošenje ispravne 
odluke koja je, na kraju, ipak samo vaša.
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Već duži niz godina upozoravamo na problem 
smještajnih objekata na području PU dubrovačko-
neretvanske. Navedeni problem aktualan je 
cijelo vrijeme, a do njegove izraženosti osobito 
dolazi tijekom prijama policijskih službenika 
koji su završili prekvalifikaciju za zanimanje 
policajac/policajka na rad u Ministarstvo 
unutarnjih poslova te u vrijeme sezone kada 
na ispomoć u PU dubrovačko-neretvansku iz 
kopnenih policijskih uprava dolazi veći broj 
policijskih službenika. Samim time nadležnim 
službama MUP-a smo dostavili dopis kojim 
tražimo moguća rješenja kojim bi se smještaj 
zaposlenika PU dubrovačko-neretvanske riješio. 
Dana 19. svibnja 2015. godine zaprimili smo 
odgovor iz Ministarstva unutarnjih poslova u 
kojem se navode činjenice vezane za smještajne 
kapacitete MUP-a na području PU dubrovačko-
neretvanske, kao i informaciju da je u tijeku 
izrada projektne dokumentacije za obnovu 
bivšeg vojnog hotela Mladost u Kuparima.  
Kako se od svibnja nije ništa promijenilo ni 
poduzelo,  nadležne u MUP-u smo zatražili 
dostavu informacija o do sada poduzetom, 
te predložili da se organizira sastanak na 
navedenu temu. Sukladno traženom, dana 31. 
kolovoza 2015. godine zaprimili smo odgovor 
od MUP-a koji vam u cijelosti prenosimo: 

„Vezano za smještajne objekte u policijskoj 
upravi dubrovačko-neretvanskoj, izvješćujemo 
Vas da u odnosu na planiranu rekonstrukciju 
i nadogradnju objekta u Dubrovniku koji je 
koristila Postaja prometne policije i nadalje 
ostajemo kod podataka dostavljenih u dopisu 
od ove Uprave od 14. svibnja 2015. godine, 
uz napomenu da još uvijek nije ishođena 
građevinska dozvola za navedeni zahvat. U 
odnosu na ostale devastirane prazne objekte 
– objekt u Dubrovniku, Obala Stjepana Radića 
22 (bivša Postaja pomorske policije) te objekte 
u mjestu Slano i u naselju Mlini – pokrenuta je 
procedura za njihovu prodaju putem Državnog 
ureda za upravljanje državnom imovinom, a 
Ministarstvo unutarnjih poslova će raspolagati 
sredstvima dobivenim od prodaje u svrhu 
kupnje novih ili obnove postojećih objekata 
radi poboljšanja uvjeta rada policije. Što se 
tiče bivših vojnih nekretnina u Kuparima, ovom 
Ministarstvu je dodijeljen bivši vojni objekt 
Mladost u Kuparima s pripadajućim zemljištem. 
Nakon provedenog postupka nabave za 
izvođenje radova na obnovi toga objekta, 
u tijeku je sklapanje ugovora s odabranim 
ponuditeljem, a radovi će se financirati 
sredstvima iz Schengenskog instrumenta, budući 
da će se objekt adaptirati za potrebe smještaja 

SMJEŠTAJNI OBJEKTI U PU 
DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ



GLASILO SPH

16

granične policije. Ponovo napominjemo da je 
unutar objekta predviđeno uređenje kuhinje 
s blagovaonicom. Zbog potpuno devastirane 
infrastrukture na području Kupara, u tijeku je 
izrada tehničke dokumentacije radi izgradnje 
vanjske infrastrukture – vodovod, kanalizacija 
i električna energija. Posebno napominjemo 
da je prije početka bilo kakvih građevinskih 
zahvata na objektima potrebno provesti niz 
dugotrajnih i složenih postupaka – uređivanje 
imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne 

dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, 
provođenje građevinske, provođenje javne 
nabave radi odabira najpovoljnijeg izvođača 
radova i stručnog nadzora, uvođenje u posao 
i dr. sve do konačnog dovođenja objekta u 
funkciju. Vezano za predmetnu problematiku 
Ministarstvo unutarnjih poslova se, u okviru 
osiguranih financijskih sredstava i realnih 
mogućnosti, maksimalno angažira kako bi se 
policijskim službenicima osigurali odgovarajući 
uvjeti za njihov smještaj.“ 

XI. SPORTSKE IGRE
SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE – UMAG 2015.
Od 10.-13. rujna 2015. godine, u Umagu su održane XI. Sportske igre Sindikata policije Hrvatske. 

Same Sportske igre bile su održane na sportskim terenima Turističkog naselja Istraturist Umag, a 
sudjelovalo je oko 1000 članova SPH, delegacija europskih policijskih sindikata, te gostiju iz cijele 
Hrvatske. 

Igre su završene prigodnom podjelom pehara koje su, u ime Sindikata policije Hrvatske, 
osvajačima prva tri mjesta predali voditelji pojedinih sportova, a ukupni pobjednik XI. Sportskih 
igara Sindikata policije Hrvatske bila je ekipa Glavne podružnice Sindikata policije Hrvatske za PU 
primorsko-goransku. 

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim članovima, sudionicima i delegacijama europskih 
policijskih sindikata na sudjelovanju. Također, zahvaljujemo svim članovima i sindikalnim 
povjerenicima koji su pomogli pri uspješnoj organizaciji ovogodišnjih Igara. 

Na kraju, još jednom upućujemo čestitke pobjedničkoj ekipi Glavne podružnice SPH za PU 
primorsko-goransku uz posebne čestitke pobjednicima po svim sportskim disciplinama.
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GLAVNA PODRUŽNICA SPH 
ZA PU MEĐIMURSKU

Adresa: Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec
Telefon: 040 373 062
Telefax: 040 373 083
Mobitel: 099 2317 096 (VPN 520)
Glavni povjerenik: Dario Umljenović, v.d.

Glavna podružnica SPH za PU međimursku 
jedna je od najmanjih ustrojstvenih jedinica 
MUP-a RH i djeluje na području Međimurske 
županije. Smještena je na sjeverozapadu 
Hrvatske, prometno najpovezanijim dijelu s 
Europom, omeđenom prirodnim granicama 
– rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom 
Dravom na jugu. Na površini od 730 km² nalaze 
se tri grada (Čakovec, Prelog i Mursko Središće), 
22 općine, te 130 naselja, a prema zadnjem 

popisu prebiva 113.804 stanovnika. GP SPH za 
PUM broji 300 članova koji aktivno sudjeluju 
u radu Policijske uprave pri čemu postižu 
zapažene rezultate, te su mnogi dobitnici 
prigodnih nagrada za postignuća u radu. 

Posebno se ističu kolegice i kolege sportaši 
koji postižu zapažene rezultate u svim 
natjecanjima na kojima sudjeluju, posebno na 
Sportskim igrama SPH gdje su više puta bili i 
ukupni pobjednici. 

Temeljem odluka tijela Glavne podružnice, 
članovi imaju pravo na materijalnu pomoć:
• 500,00 kn u slučaju smrti člana uže obitelji 

(supružnik, djeca u bračnoj ili izvanbračnoj 
zajednici, roditelji, usvojitelji ili usvojenici).

• 500,00 kn članu SPH koji se nalazi na bolovanju 
duže od 90 dana.

• 500,00 kn članu SPH prilikom rođenja djeteta.
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Sindikalni povjerenici GP SPH za PU međimursku
PP Čakovec DANIJELA HAMER 098/482-761
PP Štrigova JELENA TARADI 098/9149-805
PP Prelog DRAGICA KOŽNJAK 098/558-873

PP Mursko Središće RENATO PAVLOVIĆ 098/9276-940
PPRP Čakovec ANĐELKO MESARIĆ 098/840-398

IJP PU ME BRANKO JURAS 098/632-499
Odjel policije KRISTIJAN VIŠNJIĆ 099/8181-909

Odjel krim. policije MARINKO ŠERGIĆ 099/6200-940
OKCP INES ČEŠNJAJ 098/310-030

Upravni poslovi DENIS TOMAŠIĆ 098/260-906
Inspektorat UP GORDAN BARIĆ 098/1641-649

Granična policija Prelog PETRA GUDLIN 099/7378-306
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VELIKO SRCE POLICAJACA

Photo: Davor PUKLAVEC (PIXSELL)
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Photo: Edina PRŠIĆ (RTL Vijesti)

Photo: Željko LUKUNIĆ (PIXSELL)
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Photo: Bruno Hozmec (SPH)
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