
Prijedlog 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 

150/2011, 119/14 i 93/16) i točke VI. stavka 1. podstavka 3. Odluke o zabrani novog 

zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim 

službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 70/16), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ godine donijela 

 

ODLUKU 

O ODOBRENJU ZAPOŠLJAVANJA U UREDU ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA 

NACIONALNIH MANJINA 

I. 

Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odobrava se zapošljavanje dva 

izvršitelja radi povećanog opsega redovnih poslova koji se odnose na ispunjavanje preuzetih 

međunarodnih obveza. 

 

II. 

Zapošljavanje iz točke I. ove Odluke odobrava se isključivo za potrebe provedbe 

projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna 

zaštita“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), čija je osnovna svrha učiniti 

postojeći sustav za provedbu integracije državljana trećih zemalja kojima je potrebna 

međunarodna zaštita učinkovitijim putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o 

poteškoćama integracije u Republici Hrvatskoj, jačanja kapaciteta dionika te jačanjem 

koordinativnih aktivnosti.  

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će na temelju ove Odluke, a 

sukladno Zakonu 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, 01/15, 138/15) raspisati 

oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.  

 

III. 

Sredstva za zapošljavanje iz točke I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske na Razdjelu 02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na 

aktivnosti A513055 AMIF - Podrška integraciji državljana trećih zemalja. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

KLASA: 

UR. BROJ: 

Zagreb,  

 

PREDSJEDNIK  

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 



Obrazloženje 

 

Sukladno članku VI. stavku 1. podstavku 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja 

državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima 

Vlade Republike Hrvatske (NN 70/16), zabrana novog zapošljavanja se ne odnosi na 

zapošljavanje državnih službenika radi povećanog opsega redovnih poslova koji se odnose na 

ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, na temelju odobrenja Vlade 

Republike Hrvatske.  

Republika Hrvatska prihvatila je sudjelovanje u europskom programu premještanja i 

preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za 

odobrenje međunarodne zaštite, te se obvezala na zbrinjavanje navedenih kategorija osoba, 

sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015. godine i zaključcima i 

rezoluciji Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. godine, Odluci Vijeća 

(EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne 

zaštite u korist Italije i Grčke, Odluci Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju 

privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke , Zaključcima 

Europskog Vijeća od 17. i 18. ožujka,  Zajedničke Izjave EU i Turske od 18. ožujka 2016., te 

Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili 

osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. 

srpnja 2015. godine. 

U svrhu što kvalitetnijeg ispunjavanja preuzetih obveza, a imajući u vidu dvosmjernost 

integracijskog procesa koji uključuje i spremnost hrvatskih građana na prihvat državljana 

trećih zemalja u svoje lokalne zajednice kao i spremnost na posljedice koje postmigracijski 

procesi mogu imati na život domicilnog stanovništva, Ured za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina je pripremio projekt pod nazivom „Podrška integraciji državljanima 

trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“.   

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u 

integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita (čl. 76. st. 5. Zakona o 

međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 70/15) Ured za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina je ostvario pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, 

migracije i integraciju te je s odgovornim tijelom u sustavu upravljanja i kontrole (tj. 

Samostalnim sektorom za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije, Ministarstva 

unutarnjih poslova) potpisao Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu 

projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna 

zaštita“. Ukupan iznos Sporazuma je 373.404,54 EUR (2.779.249,99 kn – srednji tečaj HNB-

a na dan 08. svibnja 2017. godine), a opravdani troškovi na razini projekta, između ostalog 

obuhvaćaju i troškove osoblja, kao osnovnog preduvjeta provedbe projekta. 

Sukladno navedenom, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predlaže 

Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke kojom se istom Uredu odobrava zapošljavanje 

dva izvršitelja: voditelja projekta s ekvivalentom plaće savjetnika u Vladi i vladinom uredu 

(koeficijent 1,94) i administrativnog djelatnika s ekvivalentom plaće stručnog suradnika 

(koeficijent 1,164) na određeno vrijeme radi povećanog opsega redovnih poslova koji se 

odnose na ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza. 

Sredstva za traženo zapošljavanje osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, na Razdjelu 02087 Ured za 

ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na aktivnosti A513055 AMIF – Podrška integraciji 

državljana trećih zemlja. 


