
         Prijedlog 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________2014. godine donijela 

 
 
 

O D L U K U 
 

o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne 
uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske 

 
 
 

I. 
 

Zabranjuje se novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u tijelima 
državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske. 

 
II. 

 
Zapošljavanje u državnoj službi moguće je iznimno, ukoliko nije moguće 

osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika, sukladno 
planu prijema i osiguranim financijskim sredstvima, samo na: 
 

- radna mjesta službenika koja ostanu upražnjena zbog prestanka službe,  
- radna mjesta službenika radi zamjene odsutnih službenika. 

       
III. 

 
Redovito obavljanje poslova radnog mjesta namještenika, koja ostanu 

upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom 
poslova između postojećih namještenika.  
 

U slučajevima u kojima se obavljanje poslova radnog mjesta namještenika ne 
može osigurati na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim 
pružateljima usluga u skladu s važećim propisima.    

 
IV. 

 
Zabrana se ne odnosi na zapošljavanje državnih službenika koji su neophodni 

za izvršavanje obveza preuzetih prema Europskoj uniji, sukladno planu prijema i osiguranim 
financijskim sredstvima. 
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Zabrana se ne odnosi na zapošljavanje namještenika u Uredu za opće poslove 
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.  
 

V. 
 

Zabrana se ne odnosi na postupke zapošljavanja na radna mjesta službenika 
koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Postupci zapošljavanja na radna mjesta namještenika koji su u tijeku obustavit 
će se.    

 
VI. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog 

zapošljavanja službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i 
uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 153/2009).  

 
VII. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim 

novinama. 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:   
 
Zagreb,  
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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O b r a z l o ž e nj e 

 
Ovom Odlukom cjelovito se uređuje pitanje zabrane novog zapošljavanja državnih službenika 
i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike 
Hrvatske, a što je do sada bilo uređeno Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i 
namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike 
Hrvatske (Narodne novine br. 153/09) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 
održanoj 17. prosinca 2009. godine. 
 
Osim pravila koja su do sada bila uređena spomenutom Odlukom od 17. prosinca 2009. 
godine, ovom Odlukom dodatno se uređuje pitanje popunjavanja radnih mjesta namještenika i 
njihovog redovitog obavljanja.   
 
Naime, prema Zakonu o državnim službenicima namještenici su osobe koje u državnim 
tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje 
potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnim tijela 
čime je jasno zakonskom odredbom određen krug poslova namještenika. 
 
Redovito obavljanje poslova na radnim mjestima namještenika, koja bi ostala upražnjena 
zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu namještenika, osiguralo bi se sukladno 
predloženoj Odluci, preraspodjelom poslova između postojećih namještenika, a sve sukladno  
posebnim propisima i ugovorima o radu.  
 
U situaciji kada ne bi bilo moguće na taj način osigurati redovito obavljanje  poslova 
namještenika, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno 
posebnim propisima, što uključuje i propise o javnoj nabavi.    
 
Na taj način osigurala bi se provedba modela „interne racionalizacije“, poboljšala bi se 
efikasnost rada vlastitim resursima, a sve kroz ujednačavanje standarda, racionalizaciju 
troškova i povećanje produktivnosti rada. 
 
Prema predloženom modelu očekuju se uštede u sustavu državne uprave, koje će proizaći 
primarno iz smanjenja broja djelatnika prirodnim odljevom i uštedom kroz provedbu 
postupka objedinjene javne nabave. 
 
Za realizaciju ovog modela potrebno je u državnom proračunu predvidjeti određena sredstva 
na proračunskim stavkama čija će namjena biti nabava dijela  usluga potrebnih za redovno 
obavljanje poslova namještenika.    
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja 
službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade 
Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 153/09).  

 


