
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 150/11 i 119/14) i točke VI. podstavka 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja 
državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima 
Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16) Vlada Republike Hrvatske na 
sjednici održanoj __________________ 2016. godine donijela je 

 

O D L U K U 

o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji za novo 
zapošljavanje na određeno vrijeme  

 

I. 

 Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji odobrava se zapošljavanje na 
određeno vrijeme od najviše godinu dana dvoje državnih službenika sa završenim 
preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem upravne ili ekonomske struke radi 
privremenog povećanja opsega poslova promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, i to na 
radna mjesta kako slijedi:  

- viši upravni referent za gospodarstvo u Odsjeku za gospodarstvo, 
u Ispostavi Dugo Selo, 1 izvršitelj 

- viši upravni referent za gospodarstvo u Odsjeku za gospodarstvo, 
u Ispostavi Velika Gorica, 1 izvršitelj. 
 

II. 

Za zapošljavanje državnih službenika iz točke I. ove Odluke osigurana su sredstva u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. 
godinu („Narodne novine“, broj 26/16) u okviru financijskog plana za razdjel i glavu 09510 
Ministarstvo uprave/Uredi državne uprave, na aktivnosti A831001 Administracija i 
upravljanje u iznosu od 25.784,00 kuna za 2016., a u iznosu od 128.920,00 kuna za 2017. 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,  

               Predsjednik  

         Tihomir Orešković 



OBRAZLOŽENJE 

 
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji zatražio je suglasnost u svezi prijma u 

državnu službu na određeno vrijeme dvoje državnih službenika sa završenim preddiplomskim 
sveučilišnim ili stručnim studijem upravne ili ekonomske struke radi privremenog povećanja 
opsega poslova promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zbog povećanog opsega posla, 
poradi nužnog rješavanja preko 5.000 neriješenih predmeta iz područja prenamjene te 
očekivanog priljeva 3.000 novih predmeta. 

Zapošljavanje dvoje državnih službenika traži se sukladno točki VI. podstavku 3. 
Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne 
uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 
70/16) zabrana novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne 
uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske se ne odnosi na 
zapošljavanje državnih službenika radi povećanog opsega redovnih poslova koji se odnose na 
ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, na temelju odobrenja 
Vlade Republike Hrvatske. 

Dodatno, isto je potpora za ispunjenje reformskih mjera točke 2.4 Nacionalnog 
programa reformi 2016., odnosno olakšavanja uvjeta poslovanja i bolje investicijske klime u 
koju svrhu je predviđeno unapređenje sustava katastra i zemljišnih knjiga te prostornog 
planiranja. 

Za zapošljavanje državnih službenika iz točke I. ove Odluke osigurana su sredstva u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
(„Narodne novine“, broj 26/16) u okviru financijskog plana za razdjel i glavu 09510 
Ministarstvo uprave/Uredi državne uprave, na aktivnosti A831001 Administracija i 
upravljanje u iznosu od 25.784,00 kuna za 2016., a u iznosu od 128.920,00 kuna za 2017. 

Slijedom prethodno navedenog, Vladi Republike Hrvatske predlaže se odobriti 
zapošljavanje državnih službenika iz točke I. ove Odluke. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


