
 Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima 
(„Narodne novine“, br. 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o 
državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 107/07., 13/08., 34/11., 49/11., 
150/11., 34/12., 49/12. 37/13., 38/13. i 1/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj __________2015. godine donijela  
 

 
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA  

I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI 
 

Članak 1.  
 

  U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi („Narodne 
novine“, br. 74/02., 58/08., 119/11. i 33/13.), u članku 4. stavku 1. točki 3. iza riječi: 
„pravosuđa,“ brišu se riječi: „uprave i lokalne samouprave, u Upravi za zatvorski sustav,“. 

 
  Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi: 

„10. poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu obrane i Oružanim 
snagama Republike Hrvatske.“  
 

Članak 2. 
  Članak 8. mijenja se i glasi: 
 
„Utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu 
pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav, Upravi za organizaciju pravosuđa te državnih 
službenika koji rade u probacijskim uredima Uprave za kazneno pravo i probaciju, za 
obavljanje koji službenicima raspoređenim na odgovarajuća radna mjesta pripada visina 
dodataka i to: 
 
1. za poslove osiguranja kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda    30% 
2. za poslove dijagnostičke obrade zatvorenika (poslovi medicinske, socijalne, psihološke i 
kriminološke obrade zatvorenika)      25% 
3. za poslove promatranja i provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, 
maloljetničkog zatvora i odgojne mjere, nadziranja i praćenja njihove provedbe  25% 
4. za poslove zdravstvene zaštite zatvorenika i maloljetnika u kaznionicama, zatvorima i 
odgojnim zatvorima      25% 
5. poslove strukovnog osposobljavanja, organiziranja i praćenja rada zatvorenika i 
maloljetnika      25% 
6. poslovi neposredne izobrazbe zatvorenika       25% 
7. za poslove zaštite ljudi i imovine u otvorenoj kaznionici te održavanja unutarnjeg reda i 
stege zatvorenika      10% 
8. za poslove osiguranja pravosudnih tijela      10% 
9. za poslove upravljanja kaznionicom, zatvorom, odgojnim zavodom i Centrom za 
dijagnostiku Zagreb      10% 
10. za probacijske poslove koji se obavljaju u neposrednom kontaktu s osuđenicima u 
probacijskim uredima      5% 
11. za poslove neposrednog pružanja pravne pomoći zatvorenicima i maloljetnicima 5% 
12. za poslove matice zatvorenika i maloljetnika u kaznionicama, zatvorima, odgojnim 
zavodima i Centru za dijagnostiku u Zagrebu      5% 
13. za poslove pologa stvari, novca, dragocjenosti, obvezne ušteđevine zatvorenika i 



maloljetnika i naknade za rad zatvorenika i maloljetnika      5% 
14. za poslove prodaje u prodavaonicama za zatvorenike      5% 
15. za poslove neposrednog upravnog i inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada 
kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara i zakonitosti postupanja sa zatvorenicima i 
maloljetnicima te neposrednog rješavanja incidentnih situacija i pritužbi i predstavki 
zatvorenika i maloljetnika      5% 

 
Članak 3. 

 
Iza članka 12a. dodaje se članak 12b. koji glasi: 

 
„Članak 12b. 

 
  Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu 

obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, i to: 
 

a) Radna mjesta II. vrste  
 

1. zrakoplovno-tehnički specijalist   15% 
 

b) Radna mjesta III. vrste 
1. zrakoplovno-tehnički specijalist   15% 
2. namještenik u pododsjeku za eshumaciju  
 tehničar specijalizirani  
 radnici na radarskim i podzemnim postajama  10% 
3. mehaničar specijalizirani     8% 
4. rukovatelj skladišta opasnih tvari  
    rukovatelj energetskog sustava  
 rukovatelj pogonskih goriva i maziva 
 rukovatelj avionskih goriva i maziva  
 rukovatelj specijalnih vozila 
 vozač opasnih tvari    5%  
 

b) Radna mjesta IV. vrste 
 

1. namještenik u pododsjeku za eshumaciju  10%“ 
 

  
Članak 4. 

 
 Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 
         Predsjednik 
 
                 Zoran Milanović 
 



Obrazloženje 
 

 U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi („Narodne 
novine“, br. 74/02., 58/08., 119/11. i 33/13.), utvrđeni su poslovi s posebnim uvjetima rada i 
pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. 

 
 Sukladno odredbi članka 2. Zakona o probaciji („Narodne novine“, br. 143/12.), 

probacijski poslovi obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog 
djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji 
su povezani s činjenjem kaznenih djela, a od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku. 
Probacijski poslovi obavljaju se pri odlučivanju o kaznenom progonu, određivanju mjera 
osiguranja prisutnosti okrivljenika, izboru vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanju 
kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela. O radu probacijske službe 
Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor jedanput godišnje. 

 
 Nacionalni sustav probacije ustrojen je u skladu s preporukama Vijeća ministara 

Europske unije kao jedan od prioriteta Strategije reforme pravosuđa, koji obuhvaća sve 
probacijske aktivnosti u području kaznenog pravosuđa, te se stoga pojam probacije može 
odrediti kao uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje se 
provodi postupak usmjeren na smanjenje rizika ponovnog počinjenja kaznenog djela. 

 
 U tom smislu ističe se da poslovi probacije u sebi sadrže stalni i neposredni 

kontakt s osobama – počiniteljima kaznenih djela (ovisnici, nasilnici, višestruko osuđivane 
osobe, kao i osobe koje izdržavaju kaznu zatvora) koji se nalaze u postupku nadzora, na 
uvjetnom otpustu ili koriste zakonom utvrđene pogodnosti za koje vrijeme ne izdržavaju 
zatvorsku kaznu. 

 
 Slijedom navedenog, predlaže se članak 8. navedene Uredbe dopuniti na način da 

se pravo na dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada u visini dodatka od 5% utvrdi i za 
službenike koji obavljaju probacijske poslove kroz neposredan kontakt s osuđenicima u 
probacijskim uredima. 

 
 Predlaže se izmjena cijelog članka 8. Uredbe radi nomotehničkih i 

izričajnih/terminoloških usklađivanja sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora („Narodne 
novine“, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 
83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13.), Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, br. 
125/11. i 144/12.) i drugim posebnim propisima.  

 
 Odredbom članka 15. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 
7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 
140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 
100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14. i 
151/14.), utvrđeni su posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu obrane, između ostalog, 
radna mjesta zrakoplovno-tehnički specijalist, rukovatelj energetskog sustava, rukovatelj 
skladišta, rukovatelj specijalnog vozila, vozač opasnih tvari, mehaničar – specijalizirani te 
tehničar – specijalizirani. 
 
 Prema članku 169. stavku 7. tada važećeg Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 33/02., 58/02., 175/03., 136/04., 76/07., 88/09. i 
124/09.), ministar obrane posebnim propisom odredit će radna mjesta na kojima se zbog 
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posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti osnovna plaća za službenike i 
namještenike u Oružanim snagama uvećava do najviše za 20% kao i iznos uvećanja. 
 
 Temeljem citirane odredbe članka 169. Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske, ministar obrane donio je Odluku, KLASA: 023-03/05-03/01, URBROJ: 
512-01-05-157 od 23. ožujka 2005. godine, kojom su propisana radna mjesta (mehaničar-
specijalizirani, tehničar-specijalizirani, zrakoplovno-tehnički specijalist, vozač-rukovatelj 
strojem te pomoćni djelatnik) na kojima državni službenici i namještenici u Oružanim 
snagama Republike Hrvatske ostvaruju pravo na uvećanje plaće u postotku od osnovne plaće. 
 
 Budući da novim Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“, br. 73/13.) nije propisana odredba temeljem koje bi ministar obrane 
mogao svojom odlukom ili drugim aktom utvrditi poslove s posebnim uvjetima rada kao i 
pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima, predlaže 
se dopuniti Uredbu o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi na način da se 
člankom 12b. te Uredbe utvrde poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u 
Ministarstvu obrane sa pripadajućim dodacima na osnovnu plaću izraženim u postotcima za 
svako pojedino radno mjesto. 
 
 Naime, radi se o radnim mjestima na kojima namještenicima koji ih obavljaju 
pretežiti dio svog radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, 
prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, 
koja se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno 
posebnim propisima.  
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