
         PRIJEDLOG 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

 

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim 

službama („Narodne novine“, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj_________ donijela 

 

UREDBU 

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA 

SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA 

 

Članak 1. 

 

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 

službama („Narodne novine“, br. 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 

87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 

39/17 i 40/17), članak 35. mijenja se i glasi: 

 

„Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj 

poljoprivrednoj agenciji su: 

 

a) Položaji I. vrste 

 

1. ravnatelj 3,395 

2. zamjenik ravnatelja 2,910 

3. pomoćnik ravnatelja 2,425 

 

b) Radna mjesta I. vrste 

 

1. savjetnik ravnatelja 2,231 

2. načelnik službe u središnjem uredu 2,134 

3. voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka 2,134 

4. viši stručni savjetnik - specijalist 2,134 

5. viši koordinator 1,940 

6. koordinator 1,697 

 

c) Radna mjesta II. vrste 

 

1. viši tehnički suradnik 1,067 

2. viši laborant 1,067 

 

d) Radna mjesta III. vrste 

 

1. laborant 

tehnički suradnik 1,018 
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e) Radna mjesta IV. vrste 

 

1. radnik na općim poslovima 0,727“. 

 

Članak 2. 

 

 Članak 40. mijenja se i glasi: 

 

„Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za 

poljoprivredno zemljište su: 

 

a) Položaji I. vrste 

 

1. ravnatelj 3,395 

2. zamjenik ravnatelja 2,910 

3. pomoćnik ravnatelja 2,425 

4. voditelj službe u središnjem uredu 2,134 

 

b) Radna mjesta I. vrste 

 

1. savjetnik ravnatelja 2,231 

2. arhitekt računalnih aplikacija 1,988 

3. viši koordinator 1,940 

4. koordinator 1,697 

5. viši sistem administrator 1,697 

6. sistem administrator 1,523 

7. programer računalnih aplikacija 1,523 

 

c) Radna mjesta III. vrste 

 

1. laborant  

tehnički suradnik 1,018“. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,  

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 

 

                                                                                        mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Navedenim izmjenama, a s obzirom na specifičnosti poslova i činjenicu da se pojedina radna 

mjesta ne mogu podvesti pod jedinstvene nazive radnih mjesta utvrđenih gore navedenom 

Uredbom, predlaže se u odnosu na do sada Uredbom utvrđena radna mjesta, utvrditi kao 

posebne nazive u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji sljedeća radna mjesta: 

1) pomoćnik ravnatelja 

2) savjetnik ravnatelja 

3) načelnik službe u središnjem uredu 

4) voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka 

5) viši stručni savjetnik – specijalist 

6) viši laborant 

7) radnik na općim poslovima. 

 

1. Pomoćnik ravnatelja         2,425 

U sadašnjem ustrojstvu Hrvatske poljoprivredne agencije, i pored činjenice da je jedna od 

najvećih agencija u državi s nizom sektorski podijeljenih poslova (administriranje državnim 

registrima, razvoj stočarske proizvodnje po pojedinim vrstama stoke, laboratorijski sustavi 

kontrole kvalitete mlijeka, meda, stočne hrane, 27 područnih ureda, itd.) ne postoji 

sistematizirano radno mjesto pomoćnika ravnatelja. Budući da postoji snažna potreba za  

funkcionalnijim organiziranjem obavljanja svih aktivnosti u Agenciji i učinkovitije 

koordinacije između ravnatelja i svih organizacijskih jedinica, postoji potreba za 

sistematiziranjem radnog mjesta pomoćnika ravnatelja, koji će u obavljanju svojih poslova 

organizirati, usmjeravati, koordinirati i nadzirati rad određenog broja organizacijskih jedinica 

koje djeluju unutar određenog područja aktivnosti za koje je Agencija odgovorna.  

Budući da se za ovakav vid rukovođenja nekom ustrojstvenom jedinicom ne pronalazi 

odgovarajući naziv radnog mjesta i odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno 

radno mjesto pomoćnik ravnatelja predlažemo da se uvrsti u Uredbu o izmjenama Uredbe o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koeficijent 

2,425 u skladu je sa Zakonom o plaćama u javnim službama. 

 

2. Savjetnik ravnatelja         2,231 

U Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji postoji potreba, radi učinkovitijeg djelovanja Agencije, 

za sistematiziranjem radnog mjesta savjetnika ravnatelja koji će u sklopu svojih zaduženja 

surađivati sa stručnim i znanstvenim ustanovama u područjima djelatnosti koje Agencija 

obavlja i surađivati s proizvođačima, udrugama i interesnim udruženjima proizvođača 

(proizvođačkim organizacijama). U svom radu savjetnik ravnatelja će po pitanju iz djelokruga 

djelatnosti Agencije predlagati ravnatelju rješenja, pratiti i davati ocjenu stanja iz područja 

svoje nadležnosti i odgovornosti, predlagati poduzimanje aktivnosti i mjera i davati savjete i 

mišljenja u vezi drugih pitanja iz nadležnosti Agencije.  

Budući da se za ovakav vid rukovođenja nekom ustrojstvenom jedinicom ne pronalazi 

odgovarajući naziv radnog mjesta i odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno 

radno mjesto savjetnik ravnatelja predlažemo da se uvrsti u Uredbu o izmjenama Uredbe o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koeficijent 

2,231 u skladu je sa Zakonom o plaćama u javnim službama.  
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3. Načelnik službe u središnjem uredu        2,134 

Službe u središnjem uredu djelovat će kao organizacijske jedinice koje će u organizacijskom i 

upravljačkom smislu biti nositelji većeg dijela djelatnosti Hrvatske poljoprivredne agencije; 

razvoj stočarske proizvodnje, organizacija i provedba sustava označavanja domaćih životinja, 

ispitivanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, marketinška promocija stočarskih proizvoda i 

uređenje tržišta te osiguravanje informacijske infrastrukture, znanja i resursa radi uspostave 

sveobuhvatnog informacijskog sustava u području stočarstva i ostalih poslova iz djelokruga 

poslovanja Agencije. 

Budući da se za ovakav vid rukovođenja nekom ustrojstvenom jedinicom ne pronalazi 

odgovarajući naziv radnog mjesta i odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno 

radno mjesto načelnik službe u središnjem uredu predlažemo da se uvrsti u Uredbu o 

izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim 

službama, a koeficijent 2,134 u skladu je sa Zakonom o plaćama u javnim službama. 

 

4. Voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka   2,134 

Jedna od djelatnosti Hrvatske poljoprivredne agencije je provedba sustava kontrole kvalitete 

svježeg sirovog mlijeka, čiji su korisnici svi proizvođači mlijeka u Republici Hrvatskoj, kao i 

objekti odobreni za preradu mlijeka. Uspostavom Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete 

mlijeka (SLKM) uvedeni su jedinstveni kriteriji za utvrđivanje kvalitete svježeg sirovog 

mlijeka za sve isporučitelje i mljekare u Republici Hrvatskoj. Laboratorij je od rujna 2004. 

godine akreditiran sukladno HRN EN ISO/IEC 17025 normi te je od tada pod stalnim 

nadzorom Hrvatske akreditacijske agencije. Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka 

je ovlaštenjem Ministarstva poljoprivrede jedini takav laboratorij koji sudjeluje u sustavu 

kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka.  

Budući da se za ovakav vid rukovođenja nekom ustrojstvenom jedinicom ne pronalazi 

odgovarajući naziv radnog mjesta i odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno 

radno mjesto voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka predlažemo da se 

uvrsti u Uredbu o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 

poslova u javnim službama, a koeficijent 2,134 u skladu je sa Zakonom o plaćama u javnim 

službama. 

 

5. Viši stručni savjetnik – specijalist       2,134 

U Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji s obzirom na složenost (obujam i teritorijalna 

obuhvaćenost) poslova postoji potreba za djelatnicima koji usklađuju i koordiniraju određenu 

vrstu poslova u nadležnosti Agencije, a za koje djelatnik posjeduje posebne vještine i znanja 

poput poznavanja biometričkih i statističkih metoda, poznavanja i primjene principa 

populacijske, kvantitativne i konzervacijske genetike, usklađivanja radnih procedura koje se 

provode u više organizacijskih jedinica Agencije, a propisuju ih Međunarodni odbor za 

kontrolu proizvodnosti stoke (ICAR) i Međunarodni centar za genetsko vrednovanje bikova 

(INTERBUL). Za navedeno radno mjesto propisat će se da je potrebno najmanje 10 godina 

radnog iskustva u struci u području za koja se traže posebna specijalistička znanja. 

Budući da se za ovu vrstu poslova ne pronalazi odgovarajući naziv radnog mjesta i 

odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno radno mjesto viši stručni 

savjetnik – specijalist predlažemo da se uvrsti u Uredbu o izmjenama Uredbe o nazivima 

radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koeficijent 2,134 u 

skladu je sa Zakonom o plaćama u javnim službama. 
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6. Viši laborant          1,067 

U Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka postoji potreba za radnim mjestom 

višeg laboranta koji sudjeluje u poslovima laboratorijske analitike. U cilju održanja kvalitete 

rada Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka sukladno HRN EN ISO/IEC 17025 

normi potrebno je uvesti naziv navedenog radnog mjesta za koje su djelatnici educirani i 

specijalizirani, a koje udovoljava propisima za rad laboratorija, posebice imajući u vidu 

činjenicu da su svi radni procesi unutar laboratorija jasno opisani postupcima i radnim 

uputama te je njihovo provođenje svakodnevno dokumentirano.  

Budući da se za ovu vrstu poslova ne pronalazi odgovarajući naziv radnog mjesta i 

odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno radno mjesto viši laborant  

predlažemo da se uvrsti u Uredbu o  izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koeficijent 1,067 u skladu je sa 

Zakonom o plaćama u javnim službama. 

 

7. Radnik na općim poslovima        0,727 

U Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji postoji potreba za radnim mjestom radnika na općim 

poslovima, koje bi se svrstalo u IV. skupinu radnih mjesta za koja je opći uvjet niža stručna 

sprema ili osnovna škola. Radnici zaposleni na ovom radnom mjestu obavljali bi poslove 

preuzimanja i otpreme pošte, vođenja knjige ulazne i izlazne pošte, dostave dokumenata 

platnog prometa, vršenje dostave dokumenata drugim institucijama, obavljanja fotokopiranja 

dokumenata, obavljanje poslova operatera telefonske centrale, vođenja evidencije ulazaka-

izlazaka iz poslovne zgrade, vođenja brige o sredstvima potrebnim za čišćenje, čišćenja i 

održavanja prostora u objektima i okolišu objekta, čišćenja i pranja laboratorijske opreme, 

uređaja, posuđa, pribora i radnih prostora, upravljanja uređajima za pranje i održavanje, 

obavljanja poslova unutarnjeg transporta ambalaže i uzoraka u laboratorijskim 

organizacijskim jedinicama, održavanja laboratorijskog prostora, zbrinjavanja otpadnog 

materijala, rukovanja strojem za pranje posuđa i odjeće, peglom, strojevima za pranje radnih 

površina, rukovanja mlinovima za pripremu uzoraka stočne hrane, obavljanja pripreme 

uzoraka stočne hrane. 

Budući da se za ovu vrstu poslova ne pronalazi odgovarajući naziv radnog mjesta i 

odgovarajući koeficijent složenosti poslova u Uredbi o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, za navedeno radno mjesto radnik na 

općim poslovima predlažemo da se uvrsti u Uredbu o izmjenama Uredbe o nazivima radnih 

mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a koeficijent 0,727 u skladu je 

sa Zakonom o plaćama u javnim službama. 

 

Nadalje, s obzirom na poslove koje obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište i činjenicu 

da se pojedina radna mjesta ne mogu podvesti pod jedinstvene nazive radnih mjesta utvrđene 

Uredbom, predlaže se odredbu članka 40. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 

složenosti poslova u javnim službama izmijeniti na način da se utvrdi posebni naziv položaja 

I. vrste: voditelj službe u središnjem uredu s koeficijentom složenosti 2,143 i radno mjesto I. 

vrste savjetnik ravnatelja s koeficijentom složenosti poslova 2,231 te radna mjesta III. vrste: 

laborant, tehnički suradnik s koeficijentom složenosti poslova 1,018. 

 

Na temelju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Agencija bi mogla pristupiti 

reorganizaciji unutarnjeg ustrojstva sukladno poslovima iz svojeg djelokruga. Time bi se 

dugoročno osigurala učinkovita i stabilna organizacija rada u Agenciji za poljoprivredno 

zemljište, hijerarhijske linije, linije odgovornosti (vertikalna povezanost) i linije koordinacije i 

suradnje (horizontalna povezanost) jasno bi bile određene, što danas nije slučaj. U pogledu 
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financijskog učinka Uredbom se ne bi povećali rashodi za zaposlene u Agenciji za 

poljoprivredno zemljište, već bi se uspostavila ekonomična organizacijska struktura. 

 

Agencija za poljoprivredno zemljište specijalizirana je javna ustanova s pravima i obvezama 

propisanim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), 

Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, br. 51/15), Uredbom o 

osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište („Narodne novine“, br. 39/09, 33/10, 109/11, 

63/13, 141/13 i 93/15) i Statutom Agencije. Agencija djeluje putem središnjeg ureda i 

podružnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


