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Predmet:  Zastupničko pitanje dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića i dr. sc. Branka Grčića, u 

vezi s državnim službenicima 

- odgovor Vlade  

 

 

Zastupnici u Hrvatskome saboru, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić i dr. sc. Branko 

Grčić, postavili su, sukladno s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 

br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), zastupničko pitanje u vezi s državnim službenicima. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Na dan 1. siječnja 2016. godine u državnoj službi bilo je zaposleno 55.305 

službenika i to 54.036 službenika na neodređeno i 1.269 službenika na određeno vrijeme. Na 

dan 1. siječnja 2017. godine u državnoj službi bila su zaposlena 54.772 službenika i to 53.394 

službenika na neodređeno i 1.378 službenika na određeno vrijeme. Na dan 31. ožujka 2018. 

godine u državnoj službi bila su zaposlena 55.032 službenika i to 53.622 službenika na 

neodređeno i 1.410 službenika na određeno vrijeme. Prikaz državnih službenika na navedene 

datume po pojedinim državnim tijelima nalazi se u Tablici 1 u privitku. 

 

   U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine državna služba prestala 

je za 1.252 službenika i to za 915 službenika zaposlenih na neodređeno te za 337 službenika 

zaposlenih na određeno vrijeme. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 

državna služba prestala je za 2.140 službenika odnosno za 1.817 službenika zaposlenih na 

neodređeno te za 323 službenika zaposlena na određeno vrijeme. U razdoblju od 1. siječnja do 

31. ožujka 2018. godine državna služba prestala je za 795 službenika i to za 725 službenika 

zaposlenih na neodređeno te za 70 službenika zaposlenih na određeno vrijeme. Prikaz 

prestanka državne službe za navedena razdoblja po pojedinim državnim tijelima nalazi se u 

Tablici 2 u privitku. 

 

   U razdoblju od 1 siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2018. godine u državne 

službu primljeno je ukupno 3.855 službenika i to 2.670 službenika na neodređeno i 1.185 
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službenika na određeno vrijeme. Prikaz službenika zaposlenih u tom razdoblju po pojedinim 

državnim tijelima nalazi se u Tablici 3 u privitku. 

 

   Na dan 1. siječnja 2016. godine u državnim tijelima bio je zaposlen ukupno 

651 službenik na poslovima vezanim za projekte koji se financiraju iz sredstava Europske 

unije, i to 645 službenika na neodređeno i 6 službenika na određeno vrijeme. Na dan 1. 

siječnja 2017. godine na istim poslovima bio je zaposlen 741 službenik, i to 710 službenika na 

neodređeno i 31 službenik na određeno vrijeme. Na dan 1. siječnja 2018. godine u državnim 

tijelima bilo je zaposleno 915 službenika na poslovima vezanim za projekte koji se financiraju 

iz sredstava Europske unije, i to 889 službenika na neodređeno i 26 službenika na određeno 

vrijeme, dok je na dan 31. ožujka 2018. godine na istim poslovima bio zaposlen 1.001 

službenik, i to 980 zaposlenih na neodređeno i 21 na određeno vrijeme. Prikaz zaposlenih na 

predmetnim poslovima na navedene datume nalazi se u Tablici 4 u privitku.  

 

   Napominjemo da je u tekućem mandatu Vlade Republike Hrvatske zabilježen 

značajan rast ugovaranja projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Tako su 

ugovorena sredstva porasla s 985 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 4,3 milijarde 

eura, što je rast od 332%, čime je ugovoreno 40% ukupne alokacije od 10,7 milijardi eura. 

Zabilježen je i veliki napredak u isplatama sredstava Europske unije na razini Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova, pa su plaćena sredstva korisnicima porasla s 291 milijuna 

eura s kraja listopada 2016. godine na 1,1 milijardu eura, što je rast od 275%. Slijedom 

navedenog, a s obzirom na veliki porast u objavljivanju natječaja i ugovaranju projekata 

tijekom 2017. godine, povećan je i broj zaposlenih na projektima Europske unije. 

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Lovro Kuščević, ministar uprave.  

 

 

Priloga: 4 

  

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 13. travnja 2018.
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Siniše Hajdaša Dončiča i dr. 
sc. Branka Grčiča, zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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Zagreb, 12. travnja 2018. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,

Molimo Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite predsjedniku 
Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, naše zastupničko pitanje koje se 
nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

'ajdaš DončićSin^

;čić^ra.



HRVATSKI SABOR

Siniša Hajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora 
Branko Grčić,
zastupnik u Hrvatskome saboru

Zagreb, 12 .travnja 2018. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
n/r gospodin Andrej Plenković, predsjednik 

Vlade Republike Hrvatske

Predmet: Zastupničko pitanje, broj državnih službenika

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Molimo Vas da nam dostavite odgovor na sljedeća zastupnička pitanja:

1. Koliko je ukupno državnih službenika bilo zaposleno u državnoj službi na dan 1. 
siječnja 2016. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

2. Koliko je ukupno državnih službenika bilo zaposleno u državnoj službi na dan 1. 
siječnja 2017. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

3. Koliko je ukupno državnih službenika bilo zaposleno u državnoj službi na dan 31. 
ožujka 2018. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

4. Koliko je ukupno državnih službenika napustilo državnu službu od 1. siječnja 2016. 
godine do 31. prosinca 2016. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

5. Koliko je ukupno državnih službenika napustilo državnu službu od 1. siječnja 2017. 
godine do 31. prosinca 2017. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

6. Koliko je ukupno državnih službenika napustilo državnu službu od 1. siječnja 2018. 
godine do 31. ožujka 2018. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

7. Koliko je ukupno državnih službenika primljeno u državnu službu od 1. siječnja 2016. 
godine do 31. ožujka 2018. godine te koliko po pojedinim državnim tijelima?

8. Koliko je državnih službenika po pojedinim državnim tijelima zaposleno na 
programima i fondovima Europske unije - stanje na dan 1. siječnja 2016., 1. siječnja 
2017., 1. siječnja 2018. i 31. ožujka 2018. godine?

S poštovanjem,
Siniša I^ajc^š

potpredsjadnij V( lora

:o.GrcićIr:
za/tupn^ u f ;aboru
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