Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o državnim
službenicima - amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske na Konačni
prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, podnosi sljedeće

AMANDMANE

Amandman I.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"U članku 137. stavku 1. točki 3. crtica se zamjenjuje zarezom, a riječi:
"posljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti" zamjenjuju se riječima: "osim ako se
čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe".
Točka 4. mijenja se i glasi:
"4. kad je osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu
uvjetnu osudu za kazneno djelo - danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu je
pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za
opće dobro,".
Točka 5. briše se.
Dosadašnje točke 6. do 12. postaju točke 5. do 11.
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Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
"(2) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 3. ovoga članka državna služba prestaje
najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina
mirovinskog staža.
(3) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kojem je izrečena uvjetna
osuda te sud donese odluku o opozivu izrečene uvjetne osude, državna služba prestaje danom
saznanja za pravomoćnost odluke o opozivu uvjetne osude.
(4) Državnom službeniku iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kojem je kazna zatvora
zamijenjena radom za opće dobro te sud donese odluku kojom određuje izvršenje izrečene
kazne zatvora u neizvršenom dijelu ili u cijelosti, državna služba prestaje danom saznanja za
pravomoćnost odluke o izvršenju izrečene kazne zatvora.".
Obrazloženje:
Predmetnim amandmanom predlaže se preciznije urediti prestanak državne
službe po sili zakona ispunjenjem uvjeta za mirovinu.
Također, predlaže se izmjena članka 17. na način da se izjednače posljedice
izrečene kazne za počinjeno kazneno djelo državnog službenika, bez obzira na način
pokretanja postupka. Naime, bez obzira na to pokreće li se postupak po službenoj dužnosti, na
prijedlog oštećenika ili po privatnoj tužbi, kazna izrečena u takvom postupku mora imati istu
posljedicu po okrivljenika, jer je sud prilikom određivanja kazne vezan istim odredbama
Kaznenog zakona. Stoga, bez obzira na način pokretanja postupka, izricanje kazne zatvora u
svakom slučaju mora imati učinak na prestanak državne službe. Pored toga, precizira se u
kojim slučajevima kazna zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora ili djelomična uvjetna osuda za
kazneno djelo neće biti razlog za prestanak državne službe po sili zakona (ako je službeniku
pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili rad za opće dobro).
Predmetnim amandmanom uređuje se i situacija u kojoj je državnom
službeniku uvjetna osuda opozvana ili mu je umjesto rada za opće dobro određeno izvršavanje
izrečene kazne zatvora, te se predviđa prestanak državne službe službeniku koji će zbog
svojeg ponašanja ipak služiti zatvorsku kaznu.

Amandman II.
Članak 24. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim
novinama, osim odredaba članka 3. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 1. i stavka 5.
ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na dodani stavak 2. u članku 137. Zakona o državnim
službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), koje
stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.".
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Obrazloženje:
Ovim amandmanom usklađuje se članak 24. s amandmanom I. na članak 17.,
na način da se odgađa primjena članka 17. stavka 1. i stavka 5. ovoga Zakona u dijelu koji se
odnosi na dodani stavak 2. u članku 137. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine,
br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i
138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Na taj način odgađa se primjena
predloženih odredbi o prestanku državne službe ispunjenjem uvjeta za mirovinu i mogućnosti
zadržavanja službenika u službi do isteka kalendarske godine.
Također utvrđuje se da Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u
Narodnim novinama, za što su isti razlozi kao za donošenje zakona po hitnom postupku.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

