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PREDMET:  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  
  (predlagateljica: dr.sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru)  
  - mišljenje, dostavlja se  

 
Veza:    Dopis predsjednika Hrvatskoga sabora KLASA: 023-03/14-01/02,  
  URBROJ: 65-14-03 od 9. listopada 2014. godine 
 
 
 Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike 
Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 
(predlagateljica: dr.sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru) daje sljedeće 
 
 

MIŠLJENJE 
 
 
 Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji 
je podnijela dr.sc. Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskome saboru), predlaže se izmjena 
članka 74.a stavka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 
142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13), kao i novi 
članak 151.b, na način da se u kategoriju radnih mjesta rukovodećih službenika, koje imenuje 
i razrješava Vlada na prijedlog čelnika tijela na temelju javnog natječaja, dodaju položaji 
državnih dužnosnika temeljem važećeg Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.  
 
 Dostavljeni Prijedlog zakona nije ni nomotehnički ni sadržajno prihvatljiv, budući da 
nije dovoljno razrađen i precizan te odredbe nisu usklađene međusobno i s odredbama 
posebnih zakona. Iz obrazloženja Prijedloga zakona nije vidljivo na koji način će predložene 
izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima doprinijeti većoj pouzdanosti i 
produktivnosti državne i javne uprave te otvoriti mogućnost ušteda, na koje se predlagateljica 
poziva.  
 



 Vlada Republike Hrvatske ne podržava dostavljeni Prijedlog zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o državnim službenicima, jer smatra da svaka Vlada uređuje način rada 
državne i javne uprave te broj državnih dužnosnika na način koji smatra najboljim za 
postizanje zadanih ciljeva.  
 
 U članku 1. Prijedloga zakona, kojim se predlaže izmjena članka 74.a Zakona o 
državnim službenicima, navodi se radno mjesto ravnatelja (direktora) u ministarstvu, koje je 
ukinuto člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 
(„Narodne novine“, broj 150/2011).  
 
 U članku 1. i 2. Prijedloga zakona navedene su dužnosti pomoćnika ravnatelja 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje te pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, iako 
navedeni zavodi nisu državna tijela, nego ustanove (pravne osobe), koje se smatraju javnim 
službama u smislu Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine“, broj 27/2001 i 
39/2009 - Zakon o osnovici plaće u javnim službama). Stoga zaposlenici u tim zavodima nisu 
državni službenici i namještenici i na njih se ne primjenjuje Zakon o državnim službenicima. 
Ista primjedba odnosi se na odgovarajući način i na ravnatelja Središnjeg registra osiguranika 
te ravnatelja i zamjenika ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i 
projekata Europske unije.  
 
 Navedeni ravnatelji, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja ne bi trebali postati 
državni službenici, nego javni službenici u ustanovama u kojima su imenovani na rukovodeće 
položaje. Stoga nije potrebno odredbu važećeg članka 74.a Zakona o državnim službenicima 
proširivati na te osobe.  
 

Kako Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona, ne smatra potrebnim 
detaljno obrazlagati ostale nedostatke normativnog dijela Prijedloga zakona.  

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, 
ministra uprave, dr.sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave te Borisa Miloševića, 
Jagodu Botički i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. 

 S poštovanjem, 
 

 
PREDSJEDNIK 
 
Zoran Milanović 
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