PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj
150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
__________________ 2017. godine donijela

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE
STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.
U točki V. stavku 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) riječi: „Vlade Republike Hrvatske“ zamjenjuju se
riječima: „Ministarstva uprave“.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
mr.sc. Andrej Plenković

Obrazloženje
Točkom V. stavkom 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u
tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne
novine“, broj 70/16 – u daljnjem tekstu: Odluka) pitanje novog zapošljavanja namještenika, u
slučajevima kada se ne može osigurati redovito obavljanje poslova radnog mjesta
namještenika preraspodjelom poslova između postojećih namještenika niti povjeravanjem
obavljanja tih poslova vanjskim pružateljima usluga, uređeno je na način da je novo
zapošljavanje namještenika dozvoljeno na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske.
Ministarstvo uprave sukladno odredbi članka 38. Zakona o državnim službenicima („Narodne
novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12,
49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 61/15) odgovorno je za provedbu Zakona, prati stanje i predlaže mjere za razvoj
državne službe i obavlja nadzor nad provedbom tog Zakona. Zakon o državnim službenicima
uređuje i određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti namještenika.
Tijela državne uprave te stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske, sukladno odredbi
članka 40. stavka 3. Zakona o državnim službenicima, Ministarstvu uprave obavezno
dostavljaju prijedloge pravilnika o unutarnjem redu na prethodnu suglasnost, a prema odredbi
članka 43. stavka 2. točke a) istog Zakona, Ministarstvo uprave za tijela državne uprave i
stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske utvrđuje planove prijma u državnu službu.
Nadalje, Ministarstvo uprave prati postupke javnih natječaja i oglasa kroz njihovu objavu na
svojim web stranicama, koje neće objaviti ukoliko su raspisani protivno odredbama Zakona i
propisa donesenih na temelju Zakona, dok su prema odredbi točke IV. Odluke tijela državne
uprave dužna prije raspisivanja javnih natječaja odnosno oglasa za prijam u državnu službu
pribaviti mišljenje Ministarstva uprave o ispunjavanju uvjeta za novo zapošljavanje.
Iz svih navedenih razloga predlaže se promijeniti odnosno spustiti razina davanja odobrenja
za novo zapošljavanje namještenika i to na način da odobrenje za novo zapošljavanje umjesto
Vlade Republike Hrvatske, daje Ministarstvo uprave.
Navedenom promjenom pojednostavnit će se i ubrzati postupak novog zapošljavanja
namještenika, koji obavljaju pomoćno-tehničke poslove i ostale poslove čije je obavljanje
potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela i to u
slučajevima kada se ne može osigurati redovito obavljanje poslova radnog mjesta
namještenika preraspodjelom poslova između postojećih namještenika niti povjeravanjem
obavljanja tih poslova vanjskim pružateljima usluga.

