
Prijedlog 

 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom VI. stavkom 3. Odluke o zabrani novog 

zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim 

službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 70/16), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ donijela 

 

ODLUKU 
o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova 

za novo zapošljavanje na određeno vrijeme 

 

I. 

 

Iznimno od Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika 

u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ br. 70/16), daje se odobrenje Ministarstvu unutarnjih poslova za 

zapošljavanje na određeno vrijeme, u trajanju od godine dana, 30 državnih službenika, zbog 

povećanja opsega poslova nastalih značajnim porastom tražitelja međunarodne zaštite i 

provođenja programa premještanja i preseljenja osoba za koje je potrebno provesti postupak 

međunarodne zaštite. 

 

II. 

 

 Tablica ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova i radnih mjesta na 

kojima se odobrava novo zapošljavanje na određeno vrijeme nalazi se u prilogu ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 

 

III. 

 

Sredstva za zapošljavanje državnih službenika iz točke I. ove Odluke iznose 

212.500,00 kuna mjesečno odnosno 2.550.000,00 kuna godišnje, a osigurana su u Državnom 

proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu na 

Razdjelu 040 Glava 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, u okviru aktivnosti A553131 

Administracija i upravljanje. 

 

IV.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: __________ 

URBROJ: _________ 

Zagreb, _________ 

 

 

      

         Predsjednik 

 

               Andrej Plenković 



Prilog 

 

 

 

 

 

TABLICA USTROJSTVENIH JEDINICA, RADNIH MJESTA I POTREBNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 
 

        R. 
br. 

USTROJSTVENA JEDINICA RADNO MJESTO 
Broj 

izvršitelja 
Koeficijent 

radnog mjesta 
Stručna 
sprema 

Mjeseci 
Moguće 

produljenje 

1. 
SLUŽBA ZA STRANCE I AZIL,                                    
ODJEL ZA AZIL 

UPRAVNI REFERENT ZA AZIL (Y520) 5 0,854 SSS 12 DA 

2. 
SLUŽBA ZA STRANCE I AZIL,              
PRIHVATILIŠTE ZA TRAŽITELJE AZILA 

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT (Y205) 25 1.164 VSS 12 DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela 

Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne 

uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 

70/16), kojom se zabranjuje novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika, osim 

iznimno, u slučajevima utvrđenim u točki II. te Odluke.  

 

 Nadalje, u točki VI. podstavku 3. navedene Odluke propisano je da se ta Odluka 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. 

 

U Republici Hrvatskoj je tijekom 2016. godine zabilježen značajan porast tražitelja 

međunarodne zaštite, naime, do rujna 2016. godine registrirana su 1582 tražitelja 

međunarodne zaštite, što u odnosu na cijelu 2015. godinu, u kojoj je registrirano 211 

tražitelja, predstavlja povećanje za 650%. 

 

 Uz navedeno, neovisno o broju tražitelja međunarodne zaštite, Republika Hrvatska bi, 

sukladno Odluci Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. godine i Odluci Vijeća (EU) 

2015/1601 od 22. rujna 2015. godine, kroz program premještanja i preseljenja u 2017. godini 

trebala primiti 1583 osobe, za koje će biti potrebno provesti postupke međunarodne zaštite. 

 

 U Ministarstvu unutarnjih poslova poslovi s područja međunarodne zaštite u 

nadležnosti su dviju ustrojstvenih jedinica, Odjela za azil i Prihvatilišta za tražitelje azila. 

Djelokrug navedenih ustrojstvenih jedinica obuhvaća, između ostalog, poslove provedbe 

postupka utvrđivanja odgovorne države članice za razmatranje zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu (tzv. dublinski postupak), provedbe postupka razmatranja zahtjeva za međunarodnu 

zaštitu, integracije državljana trećih zemalja kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita, 

prikupljanja i analiziranja podataka o zemljama podrijetla i poslovi prihvata tražitelja azila te 

s tim povezani poslovi (uzimanje zahtjeva na zapisnik, provođenje upravnog postupka, 

pružanje psihosocijalne podrške, vođenje i aktivno praćenje evidencije smještaja, transferi 

tražitelja koje je Republika Hrvatska obavezna primiti na temelju utvrđene odgovornosti u 

dublinskom postupku sigurnost i zaštita korisnika Prihvatilišta, kontrola higijenskih uvjeta u 

Prihvatilištu te ostale obveze propisane nacionalnim i propisima Europske unije). Prihvatilište 

za tražitelje azila smješteno je na dvije lokacije, u Zagrebu i Kutini, s ukupnim smještajnim 

kapacitetom od 700 ležajeva i velikom fluktuacijom korisnika, među kojima je značajan broj 

pripadnika tzv. ranjivih skupina (djeca bez pratnje, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, 

trudnice, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, starije osobe, žrtve seksualnog i drugog 

nasilja, traumatizirane osobe) kojima je potrebno osigurati posebna prihvatna jamstva. 

 

Zbog velikog povećanja poslova na području međunarodne zaštite, dosad su na 

poslove azila, osim službenika koji su redovnim putem raspoređeni na radna mjesta za 

obavljanje navedenih poslova, raspoređene i osobe s kojima je sklopljen ugovor o stručnom 

osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, kao i službenici primljeni na rad na određeno 

vrijeme zbog povećanja opsega poslova, te su i pojedini službenici drugih ustrojstvenih 

jedinica Ministarstva privremeno premješteni na poslove azila. 

 



 

 Međutim, s obzirom na porast broja tražitelja međunarodne zaštite te navedene obveze 

Republike Hrvatske, niti nakon navedene preraspodjele poslova, nije moguće ispuniti sve 

zakonske obveze i rokove propisane Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 

(„Narodne novine“ br. 70/15) te propisima Europske unije. 

 

 Slijedom navedenog, Ministarstvo unutarnjih poslova ima potrebu za zapošljavanjem, 

na određeno vrijeme, novih 30 državnih službenika zbog privremenog povećanja opsega 

poslova nastalog zbog povećanja broja tražitelja međunarodne zaštite te preuzetih 

međunarodnih obaveza Republike Hrvatske, te se predlaže Vladi Republike Hrvatske 

donošenje odluke o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova za novo zapošljavanje. 

 

 Sredstva za zapošljavanje državnih službenika iz točke I. ove Odluke iznose 

212.500,00 kuna mjesečno odnosno 2.550.000,00 kuna godišnje. Navedena osigurana su u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu na Razdjelu 040 Glava 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, u okviru aktivnosti 

A553131 Administracija i upravljanje. 


