
 

      

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 IZMJENI 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-ispravak, 

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, 40/17-ispravak, 74/17 i 122/17), u članku 50. podstavku a) Položaji I. vrste, točke 5., 

6., 7. i 8. brišu se. 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb,             

     

                                                                                 

   PREDSJEDNIK  

          

      mr. sc. Andrej Plenković  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

  

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

150/11, 119/14, 93/16), u vezi s člankom 18. točkom 1. Zakona o poticanju razvoja malog 

gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Vlada Republike 

Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine dala suglasnost na Izmjenu statuta 

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koju je Upravni odbor 

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije donio na 59. sjednici održanoj 

21. srpnja 2017. godine.  

 

Izmjena Statuta uvjetovana je organizacijskim razlozima, ponajviše kao posljedica  provedbe 

Odluke Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, 

pravnim osobama javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole 

korištenja europskih  strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, KLASA: 

022-03/17-04/131, URBROJ: 50301-25/05-17-1 od 27. travnja 2017. godine, slijedom čega je 

izmijenjena i Sistematizacija radnih mjesta. 

 

Kako je stupanjem na snagu Izmjene statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, 

inovacije i investicije došlo do bitnijih promjena u unutarnjem ustrojstvu, nadležnostima, 

broju i nazivlju pojedinih organizacijskih jedinica, potrebno je intervenirati u članak 50. 

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, sve 

u cilju usklađivanja odnosno unifikacije položaja I. vrste iz navedene Uredbe sa stvarnim 

stanjem i nazivljem utvrđenim Statutom kao i važećom Sistematizacijom radnih mjesta. 

 

U konkretnom slučaju radi se o prijedlogu brisanja posebnih naziva radnih mjesta: voditelja 

Odjela općih poslova, voditelja Odjela za računovodstvo i financije, voditelja Odjela za 

pravne poslove i voditelja Odjela za građevinske radove, obzirom da su pojedini odjeli postali 

službe, a pojedini odjeli prestali postojati ili su im izmijenjene nadležnosti. Osim navedenoga, 

citiranom Uredbom u članku 50. podstavku a) Položaji I. vrste pod točkom 4. predviđen je 

unificirani naziv za navedena radna mjesta – Voditelj odjela s pripadajućim koeficijentom, 

koji naziv ostaje važiti i nadalje. 


