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KLASA: 021-12/15-18/78 
URBROJ: 65-15-02 

Zagreb, 26 veljače 2015. 

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje Branka Hrga, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno. 

PREDSJEDNIK 

Josi. 
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HRVATSKI SABOR 
Zastupnik Branko Hrg (HSS) 

Zagreb, 23. veljače 2015. godine 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

Predmet: Zastupničko pitanje, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske 

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine" br. 81/13) 
upućujem slijedeće pitanje gospodinu Zoranu Milano vicu, predsjedniku Vlade Republike 
Hrvatske: 

Jeste li svijesni štetnosti Uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom se zabranjuje 
zapošljavanje novog tehničkog osoblja u ustanovi za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju autisticne 
djece kada djelatnici odu u mirovinu? Kada je mislite ukinuti? 

Obrazloženje: 

Uredbom Vlade Repubilke Hrvatske od 4. listopada 2014. zabranjuje se zapošljavanje novog 
tehničkog osoblja u školama ako djelatnici odu u mirovinu. U Centru za autizam u mirovinu su otišla 
dva vozača u Zagrebu i spremačica u Splitu. 

Za djecu u Zagrebu i njihove obitelji od izuzetne je važnosti prijevoz kombi vozilima u školu u oba 
smjera. Bez prijevoza roditeljima je nemoguće odvoditi i dovoditi djecu u školu. Mnoga djeca imaju 
nepoželjne oblike ponašanja, a neka i teškoće u kretanju. Mnoga i stanuju prilično daleko od Centra 
za autizam. Zato je od izuzetne važnosti Centru za autizam odobriti radna mjesta za dva vozača kako 
bi njihov vozni park i dalje uredno funkcionirao. Roditeljima je vožnja od neprocjenjive važnosti da bi 
mogli obavljati svoje profesionalne i obiteljske obveze i kvalitetno skrbiti o svojoj djeci s posebnim 
potrebama. 

Za Podružnicu u Splitu također je od izuzetne važnosti odobriti radon mjesto spremačice kako bi 
mogla održavati prostor urednim za djecu s autizmom. 

Ovo su važni i veliki problemi i za Centar za autizam i za roditelje djece i hitno ih je potrebno riješiti. 

Z a s t u p n i k 

Branko Hrg 
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Zamjenica glavnog tajnika 

Andreja Gabrijel 

PREDMET: Zastupničko pitanje Branka Hrga, u vezi sa zabranom zapošljavanja novog 
tehničkog osoblja 

Veza: Vaša Klasa: 021-12/15-01/76, Ur.broj: 50301-01/20-15-2, od 02. ožujka 2015. godine 

Poštovani, 

Ministarstvo socijalne politike i mladih zaprimilo je vaš dopis gore navedene Klase i Ur. broja, 
a vezano uz zastupničko pitanje Branka Hrga te je dopisom Klase: 022-03/15-01/18, Ur.broja: 519-
02/1-14-2 od dana 17. ožujka 2015. godine dostavljen odgovor. 

Sukladno zaključku sa 157. Stručne radne skupine za društvene djelatnosti i ljudska prava 
Vlade Republike Hrvatske, a s obzirom na činjenicu daje Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku 
o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim 
službama koja je objavljena dana 20. ožujka 2015. godine u Narodnim novinama broj: 32/2015, 
dostavlja se novi prijedlog odgovora: 

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama 
(Narodne novine, broj 114/2014) određeno je da će se redovito obavljanje poslova radnog mjesta 
namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu osigurati 
preraspodjelom između postojećih namještenika, a u slučaju kada to nije moguće, obavljanje istih 
poslova povjerit će se vanjskim prtižateljima usluga u skladu s važećim propisima. 

S obzirom da u pojedinim resorima postoje određeni problemi s provedbom navedenih 
odredbi, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani 
zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja je objavljena dana 20. ožujka 2015. 
godine u „Narodnim novinama" broj: 32/2015, kojom se, zbog niza specifičnosti koje postoje u 
pojedinim djelatnostima, dozvoljava zapošljavanje na radna mjesta namještenika u slučaju u kojem se 
ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti 
na način kako je to određeno Odlukom, a uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva, odnosno 
drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave, 

S poštovanjem, 

REP LIJ Li KA HRVATSKA 
MINIS 1 \RST\ C) SOCIJALNE POLITIKE 

I MLADIH 
Klasa: 022-03/15-01/18 
Ur.broj: 519-02/1-14-3 
Zagreb, 23. ožujka 2015. godine 

POTPREDSJEDNICA VLADE RH 
42rfffiBl1$TWCA SOCIJALNE 
C>'V\P^LITIKE I MLADIH 
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