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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA  

 
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
  
 Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim 
službenicima sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. točki 1. Ustava Republike Hrvatske.  
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, 
TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI  
 
 Prava, obveze i odgovornosti državnih službenika uređeni su Zakonom o državnim 
službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 107/07. i 27/08.), koji je stupio na snagu 01. siječnja 
2006. godine, te podzakonskim aktima donesenim na temelju odredbi toga Zakona: Uredba o 
postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita ("Narodne novine", broj 61/06.); 
Uredba o mogućnostima rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim 
vremenom ("Narodne novine", broj 33/06.); Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan 
državne službe ("Narodne novine", broj 33/06.); Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i 
internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 74/10.); Uredba o ustrojstvu i načinu 
rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", broj 8/06.); Etički kodeks državnih službenika 
("Narodne novine", broj 49/06.), Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i 
središnjeg popisa državnih službenika i namještenika ("Narodne novine", broj 113/06.); Uredba o 
klasifikaciji radnih mjesta radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", broj 77/07., 13/08. i 
81/08.); Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika ("Narodne novine", broj 
77/07.); Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", 
broj 10/07.); Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih 
službenika ("Narodne novine", broj 78/06.) i Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za 
određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", broj 116/07.).  
 
 Obzirom da je povećanje efikasnosti u pružanju javnih usluga cilj utvrđen Programom 
gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, kao jedna od aktivnosti u realizaciji tog cilja 
predviđa se priprema reforme sustava nagrađivanja u javnom sektoru pa je stoga potrebno izvršiti i 
određene izmjene postojećeg zakonodavnog okvira. Kao zadana aktivnost u provedbi navedenog 
cilja utvrđena je potreba omogućavanja veće mobilnosti državnih službenika te uspostava efikasnog 
sustava praćenja učinkovitosti rada javne uprave definiranjem mjerljivih pokazatelja.   
 
 Također, u praćenju primjene Zakona o državnim službenicima uočeni su određeni 
problemi koje je potrebno otkloniti kao npr. način prelaska iz jednog u drugo državno tijelo 
kandidata izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa koji je državni službenik u tijelu 
koje je raspisalo natječaj ili oglas, odnosno kandidata koji ima status državnog službenika, a koji je 
putem javnog natječaja ili internog oglasa izabran u drugom državno tijelo, obzirom da se u praksi 
pokazalo kako postoje određene pravne nedoumice prilikom rasporeda navedenih službenika.  
 
 Nadalje, budući da se u procesu približavanja Europskoj uniji pred tijela državne uprave 
postavljaju određeni poslovi i zadaci, koje mogu obavljati samo državni službenici s posebnim 
stručnim kompetencijama, poput službenika koji rade na projektima vezanim uz pristupanje 
Europskoj uniji te korištenje sredstava predpristupnih fondova Europske unije, primjećeno je da u 
slučaju kada državno tijelo za obavljanje navedenih poslova nema službenike s potrebnim 
kompetencijama, iste može osigurati ili putem novog zapošljavanja ili premještajem službenika iz 
drugih državnih tijela.  
 

 Odredbe Zakona o državnim službenicima omogućuju premještaj državnih službenika 
po potrebi službe na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu, u istom ili drugom 
mjestu rada, ali samo na radno mjesto unutar iste kategorije, iste ili približne složenosti poslova, pa  



je stoga uočeno da se ovaj institut Zakona u praksi rijetko koristi te da treba poticati korištenje 
navedenog instituta, posebno premještaja na određeno vrijeme jer se na taj način može bez novog 
zapošljavanja u državnom tijelu osigurati stručno, kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova, 
posebno poslova vezanih za pristupanje Europskoj uniji. Slijedom navedenog, a u svrhu povećanja 
mobilnosti državnih službenika potrebno je olakšati mogućnosti premještaja državnih službenika u 
skladu s potrebama državne službe, na način da se čelniku tijela omogući da u skladu s opravdanim 
potrebama službe može izvršiti premještaj državnog službenika na radna mjesta u okviru stečenog 
stupnja obrazovanja službenika. Naime, praksa je pokazala da premještaj službenika po potrebi 
službe unutar iste kategorije, iste ili približne složenosti poslova često nailazi na različite zapreke 
poput nemogućnosti provedbe premještaja službenika ukoliko npr. u istoj ili drugoj ustrojstvenoj 
jedinici u okviru sistematizacijom utvrđenih radnih mjesta nema slobodnog radnog mjesta 
odgovarajuće kategorije ili složenosti poslova.   

 
 Obzirom da je u Programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske kao jedna 

od aktivnosti predviđena i priprema reforme sustava nagrađivanja u javnom sektoru, predlaže se 
izmjenama Zakona, između ostalog, utvrditi da će se uredbom Vlade Republike Hrvatske propisati 
postupak ocjenjivanja, kriterije i sadržaj obrasca o ocjeni službenika. Naime, kao svrha ocjenjivanja 
državnih službenika, osim poticanja državnih službenika na učinkovito izvršavanje zadaća, mora 
biti i stimulativno djelovanje na poštivanje službenih dužnosti te na osobno ponašanje u skladu s 
Etičkim kodeksom državnih službenika, kako bi se objektivnije mogao utvrditi doprinos svakog 
pojedinog službenika u obavljanju poslova i zadataka, kao temeljnog kriterija za nagrađivanje te 
napredovanje i promicanje u državnoj službi. Kao novi institut predlaže se Zakonom utvrditi 
Povjerenstvo za razmatranje ocjena, kojem bi se sa zahtjevom mogao obratiti državni službenik 
koji se ne slaže sa ocjenom radi razmatranja, odnosno preispitivanja ocjena. Također, predloženim 
Zakonom potrebno je utvrditi kriterij i postupak ocjenjivanja najviših rukovodećih službenika te 
službenika samostalnih ustrojstvenih jedinica koje su izravno odgovorni čelnicima tijela i 
službenika zaposlenih u tijelima u kojima ne postoji veći broj ustrojstvenih jedinica (primjerice 
uredi Vlade, stručne službe pravobranitelja i sl.).  

 
 Nadalje, kao jedna od mjera propisanih Programom gospodarskog oporavka Vlade 

Republike Hrvatske, u poglavlju 7. Dinamiziranje tržišta rada u mjeri "Uvođenje sustava 
volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva kako bi mladi stekli prvo radno iskustvo", a 
koja je također sastavni dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu,  
utvrđena je mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Navedena mjera 
ima za cilj mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište 
rada kroz stručno osposobljavanje za rad, obzirom da će se na taj način kroz stručno 
osposobljavanje za rad osigurati mogućnost stjecanja radnog iskustva čiji nedostatak im otežava 
pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih ispita. Nositelj navedene mjere je Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, pa obzirom da državna tijela ne mogu izravno primijeniti navedene mjeru, predlaže 
se Zakonom kao novi institut propisati stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
osoba koje bi u državnoj službi stekle uvjet odgovarajućeg radnog iskustva za polaganje državnoga 
stručnog ispita, te pri tome ne bi stekle status službenika, a čija bi se prava i obveze u provedbi 
postupka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa utvrđivala na temelju pisanog 
ugovora s čelnikom državnog tijela u skladu s odredbama općih propisa o radu. 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA  
 

 Primjena ovoga Zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u državnom 
proračunu.  
 
IV. PRIJEDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU 
 
 Predlagatelj ocjenjuje da su se stekli uvjeti propisani odredbom članka 159. stavka 1. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, kojom je propisana mogućnost donošenja određenih zakona po 
hitnom postupku kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u 



gospodarstvu, imajući u vidu da se ovim Zakonom provodi jedna od mjera utvrđena Programom 
gospodarskog oporavka. 
 
 
V.  TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM 
 
 Uz prijedlog za donošenje ovoga Zakona dostavlja se Konačni prijedlog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. 
 
VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO 
DOPUNJUJU  
 
 Uz Prijedlog za donošenje ovoga Zakona dostavlja se i tekst Zakona o državnim 
službenicima, koji se predlaže izmijeniti i dopuniti.  
 



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA 

 
 

Članak 1.  
 

U Zakonu o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05., 107/07. i 27/08.), u članku 1. 
riječ "ravnopravni" zamjenjuje se riječima "radnopravni".  
 

Članak 2. 
 

U članku 2. iza riječi " Ureda predsjednika Republike Hrvatske," riječ "stručnoj" zamjenjuje se 
riječju "stručnim".  
 
Iza riječi "stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova," dodaju se riječi i zarez 
"stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, stručnoj službi Državnog izbornog 
povjerenstva,".  

 
Članak 3. 

 
U podnaslovu iznad članka 39. riječi "upravljanje kadrovima" zamjenjuju se riječima " ljudskim 
potencijalima".  

Članak 4. 
 

U članku 39. stavku 1. riječi "upravljanje kadrovima" zamjenjuju se riječima "ljudskim 
potencijalima", a riječi "službeničke odnose" zamjenjuju se riječima "ljudske potencijale". 
 
U stavku 2. riječi "službeničke odnose" zamjenjuju se riječima "ljudske potencijale". 
 
U stavku 2. podstavku a) riječ " kadrovima" zamjenjuje se riječju "službenicima".  

 
U podstavku c) riječi "usklađujući raspored državnih službenika s planovima središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za službeničke odnose" brišu se.  
 
U podstavku f) riječi "u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke 
odnose" zamjenjuju se riječima "i izvještava središnje tijelo državne uprave nadležno za 
službeničke odnose o rezultatima provedenog postupka" 
 

Članak 5. 
 

U članku 40. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
"(4) Sva državna tijela dužna su po donošenju pravilnika o unutarnjem redu isti u izvorniku 
dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, a pravosudna tijela 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa." 
 

Članak 6. 
 

U članku 41. stavku 1. ispred riječi "Postupak" dodaje se broj "(1)". 
 

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase: 
 
"(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka radno mjesto može se popuniti ukoliko je ostalo upražnjeno 
nakon donošenja plana prijma. 
 



(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose poništiti će odlukom javni 
natječaj koji je raspisan protivno stavku 1. i 2. ovoga članka, najkasnije u roku od tri mjeseca od 
dana objave natječaja u "Narodnim novinama". 
 
(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka nije upravni akt." 
 

Članak 7. 
 

Članak 42. mijenja se i glasi: 
 
"Planom prijma u državnu službu utvrđuje se:  

a) okvirni broj državnih službenika i namještenika utvrđen uredbom o unutarnjem ustrojstvu 
državnog tijela,  

b) stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u državnom tijelu s naznakom broja zaposlenih 
pripadnika nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom,  

c) broj potrebnih državnih službenika na neodređeno vrijeme (osobe s radnim iskustvom i 
vježbenici), 

d) broj državnih službenika koji se planira primiti u službu na određeno vrijeme zbog 
predvidivog povećanja opsega posla,  

e) potreban broj državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom 
kako bi se ostvarila njihova zastupljenost sukladno posebnim zakonima." 

 
Članak 8. 

 
U članku 43. stavku 3. broj "30" zamjenjuje se brojem "60". 
 

Članak 9. 
 

U članku 45. stavku 1. iza riječi "natječaja" dodaje se zarez i riječi "koji se obvezno objavljuje u 
"Narodnim novinama i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke 
odnose".  
 
Stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
"(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose poništit će odlukom javni 
natječaj koji je raspisan protivno odredbama ovoga Zakona i na temelju zakona donesenih propisa. 
(4) Odluka o poništenju iz stavka 3. ovoga članka može se donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca 
od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama". 
 
Stavak 5. briše se. 
 
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 
 

Članak 10. 
 

U članku 45.a stavku 3. riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti". 
 

Članak 11. 
 

Članak 46. mijenja se i glasi:  
"(1) Za kandidata izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa koji je državni službenik u 
tijelu koje je raspisalo natječaj ili oglas, donosi se rješenje o izboru kandidata, a po izvršnosti toga 
rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto. 
(2) Čelnik tijela koje je provelo javni natječaj ili interni oglas donosi rješenje o izboru kandidata, a 
po izvršnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto. 



(3) Rješenje o izboru kandidata iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja se svim kandidatima 
prijavljenima na javni natječaj, odnosno interni oglas.  
(6) Na rješenje o izboru kandidata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o rješenju o 
prijmu u državnu službu. 
 

Članak 12. 
 

U članku 47. stavku 2. iza riječi "(vježbenici)." briše se točka, dodaje se zarez i riječi "na 
odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički 
staž.". 
 

Članak 13. 
 
U članku 48. stavku 1. podstavku b) iza riječi "znanje i" dodaje se riječ "radno". 

 
Iza stavka 3. dodaju se stavak 4. i 5. koji glase: 
"(4) Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u smislu ovoga Zakona je radno iskustvo 
ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe u odgovarajućoj stručnoj 
spremi i struci. 
(5) U radno iskustvo iz stavka 4. ovog članka uračunava se i iskustvo ostvareno stručnim 
osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s odredbama ovoga Zakona." 
 

Članak 14. 
 

Iza članka 50. dodaje se naslov i članak 50.a koji glasi: 
 

"Provedba javnog natječaja i internog oglasa 
 

Članak 50.a 
  
(1) Izbor kandidata kojima će se popuniti slobodna radna mjesta putem javnog natječaja ili internog 
oglasa obavlja se na temelju njihovih stručnih sposobnosti, vještina, stečenog radnog iskustva u 
struci, rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu te rezultata pokazanih na testiranju i 
razgovoru (intervjuu). 
(2) Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. 
(3) Postupak prijma u državnu službu obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom 
natječajem nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za 
prijam u državnu službu ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili 
razgovoru (intervjuu). 
(4) Postupak prijma u državnu službu može se obustaviti odlukom ako se u vremenu od 
raspisivanja javnog natječaja do izvršnosti rješenja o prijmu u državnu službu zbog promijenjenih 
okolnosti popunjavanje radnog mjesta ne može provesti. 
(5) U odluci iz stavka 4. ovoga članka obvezno se navode razlozi obustave, a odluka nije upravni 
akt. 
(6) Postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa uređuje uredbom 
Vlada." 
 

Članak 15. 
 

U cijelom članku 51. riječ "lista" u određenom padežu zamjenjuje se riječju "popis" u 
odgovarajućem padežu. 
 
U stavku 1. druga rečenica briše se. 



 
U stavku 2. iza riječi "sposobnosti" dodaju se riječi "i znanja", a iza riječi "testiranju" dodaju se 
riječi "i razgovoru (intervjuu)". 
 

Članak 16. 
 

U članku 52. stavku 1. iza riječi "tijela" dodaju riječi "ili osobe koju on za to pisano ovlasti". 
 
U stavku 4. riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti". 
 
Stavak 6. mijenja se i glasi: 
 
"(6) U slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu može se u državnu 
službu primiti slijedeći kandidat s rang-liste ili ponovno raspisati natječaj za popunjavanje istoga 
radnog mjesta." 
 

Članak 17. 
 

U članku 53. stavku 3. broj "6" zamjenjuje se brojem "3". 
 

Članak 18. 
 

U članku 60. stavku 2. riječi "taj se rok može produžiti do dana kad službenik bude pozvan na 
polaganje ispita" zamjenjuju se riječima "taj će se rok produžiti do dana polaganja ispita." 
 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 
"(4) Zahtjev za produženje roka za polaganje državnog stručnog ispita službenik podnosi čelniku 
tijela najkasnije do dana isteka roka za polaganje državnog stručnog ispita.". 
 
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
 

Članak 19. 
 

Iz članka 60. dodaje se naslov iznad članka i članak 60.a koji glasi: 
 

"Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

(1) U državno tijelo može se primiti osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje državnoga stručnog ispita sukladno 
odredbama ovoga Zakona. 

(2) Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost na prijam osoba na stručno osposobljavanje iz 
stavka 1. ovoga članka.  

(3) Državno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je osobi primljenoj na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa za vrijeme osposobljavanja uplatiti sve doprinose prema posebnim 
propisima.  

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status državnih službenika. 

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka poslove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog 
odnosa obavljaju na temelju pisanog ugovora s čelnikom državnog tijela u skladu s općim 
propisima o radu." 



Članak 20. 
 

U članku 63. stavku 1. iza riječi "ovlasti" briše se točka, dodaje se zarez i riječi "ako ovim 
Zakonom nije drukčije propisano."  
 
U stavku 4. riječ "Konačna" zamjenjuje se riječju "Izvršna". 
 

Članak 21. 
 

U članku 64. iza riječi "službu" briše se točka, dodaje se zarez i riječi "ako ovim Zakonom nije 
drukčije propisano."  

Članak 22. 
 

U članku 66. stavku 1. riječi "na vrijeme od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora" 
zamjenjuju se riječima "na neodređeno vrijeme". 
 
U  stavku 5. riječi "za vrijeme trajanja mandata" brišu se. 
 
Stavak 7. mijenja se i glasi: 
"(7) Nakon razrješenja predsjednik i članovi Odbora imaju pravo povratka na odgovarajuće poslove 
u državno tijelo u kojemu su bili prije imenovanja. Zahtjev za povratak podnosi se u roku od 30 
dana od dana razrješenja." 
 
Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: 
"(8) Na predsjednika i članove Odbora ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ocjenjivanju, 
napredovanju i promicanju.“ 
 
Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9. 
 

Članak 23. 
 

U članku 67. stavku 2. broj "30" zamjenjuje se brojem "60". 
 

Članak 24. 
 

Iza članka 67. naslov "10. Odjeljak – POSREDOVANJE U DRŽAVNOJ SLUŽBI" i članci 68. – 
73. brišu se. 
 

Članak 25. 
 
U članku 76. stavku 1. riječi "unutar iste kategorije, iste ili približne složenosti poslova." 
zamjenjuju se riječima "za koje je uvjet za raspored isti stupanj obrazovanja." 
 
U stavku 2. riječi "niže složenosti poslova" zamjenjuju se riječima "za koje je kao jedan od uvjeta 
za raspored utvrđen niži stupanj obrazovanja"  

 
Članak 26. 

 
Iza članka 80. dodaje se naslov i članak 80.a koji glasi: 
 

"Upućivanje na rad u drugo državno tijelo 
 

Članak 80.a 
 



"(1) Državni službenik može po potrebi službe biti upućen na rad u drugo državno tijelo, u istom ili 
drugom mjestu rada, za obavljanje poslova za koje se traže posebna znanja i vještine ili obavljanje 
poslova čiji se opseg privremeno povećao (ispomoć), ali najduže na vrijeme od jedne godine. 
 
(2) O upućivanju na rad službenika iz stavka 2. ovoga članka čelnik državnog tijela odlučuje 
rješenjem. 
 
(3) Ukoliko se službenik na rad upućuje u drugo državno tijelo potreban je prethodni pisani 
sporazum čelnika tijela iz kojega se službenik upućuje na rad i čelnika tijela u koje se službenik 
upućuje na rad. 
 
(4) Kod upućivanja državnog službenika na rad na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne 
utvrđuje se postojanje slobodnog radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela niti 
se službeniku donosi novo rješenje o rasporedu na radno mjesto. 
 
(5) Državni službenik upućen na rad rješenjem iz stavka 2. ovoga članka prava iz službe ostvaruje u 
državnom tijelu iz kojega je upućen.   

 
Članak 27.   

 
Iza članka 81. u naslovu 7. Dijela riječi "RADA I UČINKOVITOSTI" brišu se. 
 

Članak 28. 
 
U cijelom tekstu Zakona riječi "ocjenjivanje rada i učinkovitosti" u odgovarajućem padežu 
zamjenjuju se riječima "ocjenjivanje državnih službenika" u odgovarajućem padežu.  
 

Članak 29. 
Članak 82. mijenja se i glasi:  
"(1) Državni službenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu 
kalendarsku godinu. 
(2) Ne ocjenjuju se državni službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest 
mjeseci, bez obzira na razloge, te službenici na probnom radu."  
 

Članak 30. 
 
"Članak 83. mijenja se i glasi:  
Svrha ocjenjivanja državnih službenika je poticanje državnih službenika na učinkovito izvršavanje 
zadaća, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom državnih 
službenika, te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i 
napredovanje u državnoj službi." 
 

Članak 31. 
 
Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:  
 

"Postupak ocjenjivanja 
 

Članak 84. 
 (1) Državnog službenika ocjenjuje neposredno nadređeni službenik odlukom pri čemu utvrđuje 
njegovu učinkovitost uspoređivanjem opsega, kvalitete i rokova izvršenja poslova s opisom poslova 
njegovog radnog mjesta i radnim planovima ustrojstvene jedinice, uzimajući u obzir poštivanje 
službene dužnosti i osobno ponašanje službenika tijekom kalendarske godine.  



(2) Rukovodeće državne službenike koje imenuje Vlada Republike Hrvatske i rukovodeće državne 
službenike samostalnih ustrojstvenih jedinica izravno odgovorne čelniku državnog tijela ocjenjuje 
čelnik državnog tijela.  
(3) Ako se tijekom kalendarske godine zbog objektivnih okolnosti promijeni nadređeni službenik 
koji je pratio rad državnog službenika, službenika ocjenjuje čelnik tijela na temelju podataka iz 
obrasca o ocjeni službenika.  
(4) Postupak i kriterije ocjenjivanja, te sadržaj obrasca o ocjeni službenika propisuje čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. 
(5) Odluka iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt." 
 
Alternativa za stavak 4:  
(4) Postupak ocjenjivanja, kriterije i sadržaj obrasca o ocjeni službenika propisuje Vlada uredbom 
vodeći računa o kategorijama i potkategorijama radnih mjesta u državnoj službi. 
 

Članak 32. 
 
U članku 85. stavku 1. podstavak c) briše se. 
 
Dosadašnji podstavci d) i e) postaju podstavci c) i d).  
 

Članak 33.  
 

Naslov iznad članka 86. i članak 86. mijenjaju se i glase:   
 

"Povjerenstvo za preispitivanje ocjena državnih službenika 
 

Članak 86. 
 

(1) Državni službenik koji se ne slaže sa ocjenom iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona, može 
podnijeti zahtjev za preispitivanje ocjene Povjerenstvu za preispitivanje ocjena. 
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje čelnik državnog tijela u kojem je službenik 
zaposlen.  
(3) U sastavu Povjerenstva je nadređeni državni službenik koji je ocijenio službenika i dva državna 
službenika koji je raspoređen u najmanje istu kategoriju radnih mjesta kao službenik čija se ocjena 
preispituje. 
(4) Službenik ima pravo sudjelovati u postupku preispitivanja ocjene, a na zahtjev službenika 
Povjerenstvo će omogućiti sudjelovanje sindikata čiji je član.  
(5) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka donosi odluku o ocjeni službenika koja se upisuje u 
osobni očevidnik.  
(6) Odluka iz stavka 5. ovoga članka nije upravni akt. 
(7) Osnivanje i način rada Povjerenstva utvrđuje se pravilnikom čelnika središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za službeničke odnose iz članka 84. stavka 4. ovoga Zakona.  
Alternativa za stavak 7. 
(7) Osnivanje i način rada Povjerenstva utvrđuje se uredbom Vlade iz članka 84. stavka 4. ovoga 
Zakona.  
 

Članak 34. 
 
Naslov iznad članka 87. i  članak 87. mijenjaju se i glase:   
 

"Ocjena državnih službenika  
 

Članak 87. 
Državni službenici ocjenjuju se ocjenama: 
a) "odličan" – državni službenik s visokom razinom stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta rada 
i poštivanje službene dužnosti osiguravaju jedinstveno obavljanje službe, 



b) "dobar" – državni službenik s prosječnom razinom stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta 
rada i poštivanje službene dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje službe, 
c) "zadovoljava" – državni službenik niske razine stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta rada i 
poštivanje službene dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete 
rada i preciznosti u obavljanju službe, 
d) "ne zadovoljava" – državni službenik koji nema potrebnu stručnost i kompetencije za 
ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada, pouzdanog i prihvatljivog obavljanja službe.“ 
 
Alternativa (pet ocjena):  
Državni službenici ocjenjuju se ocjenama: 
a) "izvanredan" - državni službenik s vrlo visokom razinom stručnosti i kompetencija čijim je 
radom, kvalitetom rada i poštivanjem službene dužnosti znatno unaprijeđeno obavljanje poslova u 
državnoj službi ili je njime podignut ugled državne službe, 
b) "odličan" – državni službenik s visokom razinom stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta 
rada i poštivanje službene dužnosti osiguravaju jedinstveno obavljanje službe, 
c) "dobar" – državni službenik s prosječnom razinom stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta 
rada i poštivanje službene dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje službe, 
d) "zadovoljava" – državni službenik niske razine stručnosti i kompetencija čiji rad, kvaliteta rada i 
poštivanje službene dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete 
rada i preciznosti u obavljanju službe, 
e) "ne zadovoljava" – državni službenik koji nema potrebnu stručnost i kompetencije za 
ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada, pouzdanog i prihvatljivog obavljanja službe.“ 
 

Članak 35. 
 
Članak 88. mijenja se i glasi:  
"(1) Državnog službenika koji je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", upućuje se na dodatno 
stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto iste ili niže složenosti. 
(2) Državnom službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" prestaje 
po sili zakona državna služba, danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju. 
 
Alternativne odredbe:  
„(1) Državni službenik koji je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava" može biti upućen na dodatno 
stručno osposobljavanje i izvanredno se ocjenjuje protekom 90 radnih dana od dana donošenja 
odluke kojim mu je određena ocjena "ne zadovoljava".  
(2) Ako u izvanrednom ocjenjivanju državni službenik ponovno dobije ocjenu "ne zadovoljava" 
prestaje mu državna služba.“ 
 

Članak 36. 
 

U članku 95. stavku 8. iza riječi "usavršavanje" briše se točka i dodaju riječi "osim u slučajevima 
prestanka državne službe po sili zakona propisanim člankom 131. stavkom 1. i člankom 137. 
stavkom 1. podstavkom a), b) i c)." 
 

Članak 37. 
 

U članku 98. iza podstavka e) dodaje se novi podstavak f) koji glasi: 
 
"f) ponašanje državnog službenika za koje je tri puta upozoreno na ponašanje protivno odredbama 
Etičkog kodeksa državnih službenika u tijeku godine dana. 
Dosadašnji podstavak f) postaje podstavak g). 



 
Članak 38. 

 
Članak 99. mijenja se i glasi: 
"Teške povrede službene dužnosti su: 
a) neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza, 
b) nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi 
sprječavanja nezakonitosti, 
c) davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela ili time nastaju 
druge štetne posljedice, 
d) zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi, 
e) odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje opravdani razlozi, 
f) neovlaštena posluga sredstvima povjerenima za izvršavanje poslova, 
g) odavanje službene ili druge tajne u vezi s obavljanjem državne službe, 
h) obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog 
odobrenja čelnika tijela, 
i) onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva, žalbi, 
prigovora i predstavki ili drugih zakonskih prava, 
j) uporaba nevjerodostojne isprave u cilju ostvarivanja prava u službi, 
k) ponašanje suprotno etičkom kodeksu koje nanosi štetu ugledu službe, 
l) nedoličan odnos prema strankama i iskazivanje bilo kakvog oblika netrpeljivosti prema ljudima, 
m) neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno, 
n) ponašanje radi kojega je tri puta izrečena kazna za laku povredu službene dužnosti, 
o)ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim Zakonom službeniku koji odgovornim 
osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog službenika, 
p) otuđenje te oštećenje ili uništenje imovine državnog tijela hotimično lli krajnjom nepažnjom, 
q) dolazak na posao pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili drugih opijata ili dovođenje u stanje 
alkoholiziranosti, odnosno pod utjecaj opojnih droga ili drugih opijata za vrijeme radnog vremena, 
r) druge povrede službene dužnosti koje su kao teške propisane posebnim zakonom." 
 

Članak 39. 
 

U članku 102. stavku 1. riječi "primjenjuju se" zamjenjuju se riječima "odgovarajuće se 
primjenjuju". 
 

Članak 40. 
 
U članku 107. stavku 2. riječi "postoje opravdani razlozi da se rasprava održi" zamjenjuju se 
riječima "a svoj nedolazak ne opravda, te sudsko vijeće ocijeni da se na temelju drugih dokaza 
može utvrđivati odgovornost službenika za tešku povredu službene dužnosti za koju se tereti."  
 
U stavku 3. riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dva". 
 
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 
"(5) Službenički sud kod odlučivanja o odgovornosti službenika nije vezan pravnom kvalifikacijom 
teške povrede službene dužnosti navedenom u zahtjevu za pokretanje postupka." 
 

Članak 41. 
 

U članku 108. stavku 1. zarez i riječi "a o pitanjima postupka zaključkom", brišu se. 
 
U stavku 2. riječ "osam" zamjenjuje se brojem "15". 
 
U stavku 3. riječ "osam" zamjenjuje se brojem "15". 



 
Stavak 4. briše se. 
 
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.  
 

Članak 42. 
 

U članku 109. stavku 1. riječ "konačna" zamjenjuje se riječju "izvršna". 
U stavku 2. "konačna" zamjenjuje se riječju "izvršna.  
 

Članak 43. 
 

U članku 110. stavku 1. podstavci a) i c) brišu se. 
 
Dosadašnji podstavci b) i d) postaju podstavci a) i b). 

 
U stavku 2. podstavak d) briše se. 
 
Dosadašnji podstavci a) – f) postaju podstavci a) – e). 
 
U stavku 3. iza riječi "točke" slovo "e" zamjenjuje se slovom "d". 
 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
 
"(4) Rok kušnje iz stavka 3. ovoga članka počinje teći danom izvršnosti rješenja kojim je izrečena 
uvjetna kazna prestanka državne službe. 
(5) Ukoliko državni službenik u roku kušnje počini novu tešku povredu službene dužnosti, državna 
služba prestaje mu po sili zakona danom izvršnosti rješenja kojim mu je izrečena kazna za novu 
povredu službene dužnosti." 
 
 Stavak 6. briše se. 
 
Dosadašnji stavci 4. - 7. postaju stavci 6. – 8. 
 

Članak 44. 
 

U članku 113. stavku 4. riječ "konačna" zamjenjuje se riječima "izvršna danom dostave rješenja 
stranci". 
 

Članak 45. 
 

U članku 114. stavku 3. podstavku b) riječi "osim zbog zastare vođenja postupka," brišu se. 
 
 

Članak 46. 
 

U članku 136. stavku 1. riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti". 
 

Članak 47. 
 

U članku 137. stavku 1. podstavku h) riječ "Zakonom" zamjenjuje se riječima "ili drugim 
zakonom". 
 
U podstavku j) riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti". 
 



U podstavku l) riječ "konačnosti" zamjenjuje se riječju "izvršnosti". 
 

Članak 48. 
 

Iza članka 139. dodaje se članak 139.a, 139. b i 139.c koji glase: 
 

"Članak 139.a 
 

Na odgovornost namještenika za povrede radne dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
ovoga Zakona o odgovornosti državnih službenika za povrede službene dužnosti. 
 

Članak 139.b 
 

(1) Na ocjenjivanje namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o 
ocjenjivanju državnih službenika. 
(2) Namještenici se ocjenjuju ocjenama: 
a) "dobar" – namještenik s prosječnom razinom znanja i stručnosti čiji rad, kvaliteta rada i 
poštivanje radne dužnosti osiguravaju pouzdano obavljanje poslova radnog mjesta, 
b) "zadovoljava" – namještenik niske razine znanja i stručnosti čiji rad, kvaliteta rada i poštivanje 
radne dužnosti osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete rada i 
preciznosti u obavljanju poslova radnog mjesta, 
c) "ne zadovoljava" – namještenik koji nema potrebna znanja i stručnost za ostvarivanje minimuma 
standarda kvalitete rada, pouzdanog i prihvatljivog obavljanja poslova radnog mjesta.“ 
 

Članak 139.c 
 

(1) Poslovi koje u državnim tijelima sukladno obavljaju namještenici sukladno članku 3. stavku 4. 
ovoga Zakona, mogu se povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Na odnos 
pružatelja usluga i državnog tijela primjenjuju se propisi kojima se uređuju obveznopravni odnosi. 
 
(2) U slučaju povjeravanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, radna mjesta namještenika ne mogu 
se utvrditi pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela. 
 
(3) Na izdatke za pružatelje usluga iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe iz članka 
62. stavka 2. ovoga Zakona." 
 

Članak 49. 
 

Naslov iznad članka 143. mijenja se i glasi "Ukidanje ili poništenje nezakonitog upravnog akta". 
 

Članak 50. 
 

U članku 143. stavku 2. riječi "predložit će Odboru za državnu službu ukidanje nezakonitog 
upravnog akta" zamjenjuju se riječima "ukinut će nezakoniti upravni akt", a riječi "poništenje akta" 
zamjenjuju se riječima "poništit će akt". 
 
U stavku 3. riječi "Odbor za državnu službu" zamjenjuju se riječima "Upravni inspektor".  
 



 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 
Članak 51. 

 
Predsjednik i članovi Odbora za državnu službu koje je Vlada Republike Hrvatske imenovala 
sukladno ranijim propisima nastavljaju s radom do imenovanja članova sukladno odredbama ovoga 
Zakona.  
 

Članak 52. 
 
Pravilnik iz članka 84. stavka 4. ovoga Zakona čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za službeničke odnose će donijeti najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga 
Zakona. 
 
Alternativa:  

Uredbu iz članka 84. stavka 4. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti 
najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 
 

Članak 53.  
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

Uz članak 1.  
 
U članku 1. predlaže se ispraviti očitu pogrešku nastalu u pisanju, pri izradi Zakona o državnim 
službenicima. 
 
Uz članak 2.  
 
Proširuje se krug osoba na koje se odnosi članak 2. i to službenicima i namještenicima u stručnoj 
službi Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i  stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva. 
 
Uz članak 3.  
 
Predlaže se izmijeniti naslov iznad članka 39. obzirom da je riječ "kadrovi" zastarjeli pojam koji se 
ne koristi u pravnoj terminologiji". 
   
Uz članak 4. 
 
Predlaže se u članku 39. izmijeniti riječ "kadrovi" riječima "ljudski potencijali", obzirom da je riječ 
"kadrovi" zastarjeli pojam koji se ne koristi u pravnoj terminologiji. Također predlaže se u 
podstavku c) tog članka brisati riječi "usklađujući raspored državnih službenika s planovima 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose", obzirom da sukladno 
odredbama članka 42. Zakona o državnim službenicima, ustrojstvene jedinice za ljudske 
potencijale državnih tijela dostavljaju planove prijma u državnu službu središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za službeničke odnose, koje na osnovu prikupljenih prijedloga utvrđuje planove 
prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike 
Hrvatske.  
 
Uz članak 5. 
 
Predlaže se utvrditi novi stavak u članku 40. po kojemu bi državna tijela koja pravilnike o 
unutarnjem redu dostavljaju na prethodnu suglasnost središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za službeničke odnose bila dužna po dobivanju prethodne suglasnosti i donošenju pravilnika o 
unutarnjem redu, isti u izvorniku dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
službeničke odnose, a pravosudna tijela središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove 
pravosuđa. 
 
Uz članak 6.  
 
Predlažu se dopune članka 41. na način da se utvrdi da se radno mjesto može popuniti i u slučaju da 
nije predviđeno planom prijma u državnu službu, ukoliko je ostalo upražnjeno nakon donošenja 
plana prijma. Predloženim dopunama članka 41. daje se mogućnost središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za službeničke odnose da odlukom obustavi od provedbe javni natječaj koji je 
raspisan i objavljen bez donesenog plana prijma u državnu službu. 
 
Uz članak 7.  
 
Predloženom izmjenom članka 42. ne mijenja se sadržaj tog članka nego se mijenjaju pojedini 
termini na način da se precizira i nomotehnički doradi dosadašnji članak, ali se zbog preglednosti 
predlaže izmjena cijelog članka.  
 
 



 
Uz članak 8.  
 
Predlaže se u stavku 3. članka 43. broj "30" zamijeniti  brojem "60", obzirom da je kroz  
dosadašnju praksu utvrđeno da je prekratak rok od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog 
proračuna za utvrđivanje plana prijma u državnu službu. 
 
Uz članak 9. 
 
Predlaže se dopuniti članak 45. na način da se utvrdi mogućnost da središnje tijelo državne uprave 
nadležno za službeničke odnose može poništiti javni natječaj koji je raspisan protivno odredbama 
ovoga Zakona i na temelju zakona donesenih propisa i to najkasnije u roku od tri mjeseca od objave 
javnog natječaja u "Narodnim novinama". Na ovaj način efikasno bi se spriječile moguće 
zlouporabe jer se navedenim člankom predviđa obvezna objava javnog natječaju u "Narodnim 
novinama" i na web-stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, 
te bi svaka provedba javnog natječaja protivno postupovnim radnjama predstavljala temelj za 
poništenje javnog natječaja. 
 
Uz članak 10.  
 
Predlaže se riječ "konačnost" u određenom padežu zamijeniti sa riječju "izvršnost" u 
odgovarajućem padežu, obzirom da je odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim se 
uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, u okviru djelokruga 
utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima, propisano da se upravni 
akti izvršavaju nakon što postanu izvršni, a u navedenom Zakonu se ne navodi termin "konačnost". 
 
Uz članak 11.  
 
Predlaže se izmjena članka 46. na način da se prilikom prelaska s jednog na drugo radno mjesto 
kandidata izabranog putem javnog natječaja ili internog oglasa koji je državni službenik u tijelu 
koje je raspisalo natječaj ili oglas, odnosno kandidata koji već ima status državnog službenika, a 
koji je putem javnog natječaja ili internog oglasa izabran u drugo državno tijelo, obvezno donosi 
rješenje o izboru kandidata. Na taj način omogućilo bi se da nezadovoljni kandidati ostvare pravo 
žalbe na  rješenje temeljem kojega je kandidat izabran na određeno radno mjesto te da se izabrani 
kandidat raspoređuje na novo radno mjesto, odnosno da mu se dan početka rada na novom radnom 
mjestu u državnoj službi određuje tek po izvršnosti rješenja o izboru kandidata. Naime, u praksi se 
pojavljuje niz dvojbi prilikom primjene dosadašnjih odredbi članka 46., posebice imajući u vidu 
nepotrebno traženje prethodne suglasnosti čelnika tijela iz kojega službenik odlazi u drugo državno 
tijelo, a na temelju prethodno provedenog postupka javnog natječaja ili internog oglasa, što u 
konačnici sprječava veću mobilnost državnih službenika. 
 
Uz članak 12.  
 
Predlaže se dopuniti članak 47. na način da se propiše da se redovitim postupkom prijma koji se 
provodi periodično, u državnu službu primaju osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne 
spreme i struke, bez radnog iskustva (vježbenici) ili osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena 
propisanog za vježbenički staž. 
 
Uz članak 13.  
 

Predlaže se dopuniti članak 48. na način da se iza stavka 3. doda stavak 4. kojim bi se definirao 
pojam radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim 
službenicima, te stavak 5. kojim bi se propisalo da se u radno iskustvo uračunava i iskustvo 



ostvareno stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s odredbama ovoga 
Zakona.  
 
Uz članak 14.  
 
Predlaže se utvrditi novi članak 50.a - Provedba javnog natječaja i internog oglasa – kojim bi se 
propisao način izbora kandidata kojima se popunjavaju slobodna radna mjesta putem javnog 
natječaja ili internog oglasa, te način ostvarivanja prava prednosti prilikom prijama u službu 
kandidata koji to pravo ostvaruju na temelju posebnih propisa, a što je do sada bilo predviđeno 
člankom 45., kojim se utvrđuje način popunjavanja radnih mjesta u državnoj službi. Nadalje, 
predloženim člankom precizirale bi se situacije u kojima državnom tijelo može obustaviti postupak  
prijma u državnu službu, a što je do sada također bilo propisano člankom 45. Zakona.  
 
Uz članak 15. 
 
Predlaže se u članku 51. riječ "lista" u određenom padežu zamijeniti riječju "popis" u 
odgovarajućem padežu, obzirom da se radi o terminološkom usklađivanju teksta Zakona. 
 
Uz članak 16.  
 
Predlaže se dopuniti članak 52., kojim je propisan način prijama kandidata u državnu službu i 
rasporeda na radno mjesto u smislu donošenja odgovarajućih upravnih akata (rješenje o prijmu i 
rješenje o rasporedu), na način da se stavkom 6. navedenog članka propiše da se u slučaju 
odustanka izabranog kandidata od prijma u službu, u državnu službu može primiti slijedeći 
kandidat s rang-liste ili ponovno raspisati natječaj za popunjavanje istoga radnog mjesta 
 
Uz članak 17. 
 
Predlaže se u članku 53. smanjiti vrijeme trajanja probnog rada za osobe koje se u  državnu službu 
primaju izvanrednim putem, a koje imaju već stečeno odgovarajuće radno iskustvo duže od trajanja 
vježbeničkog staža, sa 6 mjeseci na 3 mjeseca probnog rada, obzirom da je ocijenjeno da je rok od 
3 mjeseca dovoljan da bi se utvrdilo da li se na osnovi rada i pokazanog znanja i učinkovitosti 
službenika može očekivati da će službenik i dalje uspješno izvršavati poslove radnoga mjesta.  
 
 Uz članak 18. 
 
Predlažu se izmjene članka 60. na način da se preciziraju odredbe o produženje državne službe i 
roka za polaganje državnog stručnog ispita u slučaju kad je prijava za polaganje ispita pravodobno 
podnesena, a službenik ne bude pozvan na polaganje ispita do isteka posljednjeg dana roka za 
polaganje ispita, te se zbog toga predlaže da se taj rok može produžiti do dana polaganja ispita, a ne 
kako je do sada predviđeno do dana kada službenik bude pozvan na polaganje ispita. Također, 
predlaže se propisati da rok u kojemu službenik mora podnijeti zahtjev za produženje državne 
službe. 
 
Uz članak 19. 
 
Predlaže se utvrditi novi članak 60.a kojim bi se propisao novi institut "stručno osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa", na temelju kojega bi osobe primljene na rad u državnu službu 
stekle uvjet odgovarajućeg radnog iskustva za polaganje državnoga stručnog ispita, koje pri tome 
ne bi stekle status službenika, a čija bi se prava i obveze u provedbi postupka stručnog 
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa utvrđivala na temelju pisanog ugovora s čelnikom 
državnog tijela u skladu s odredbama općih propisa o radu. Naime, imajući u vidu da se odredbe 
Zakona o radu primjenjuju supsidijarno na prava, obveze i odgovornosti državnih službenika, u 
skladu s člankom 4. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima, te imajući u vidu da je 
odredbama članka 41. Zakona o radu propisano da ukoliko je stručni ispit ili radno iskustvo, 



zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog 
zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na 
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad), te 
se takvo razdoblje stručnog osposobljavanja za rad ubraja u pripravnički staž i radno iskustvo 
propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja, predlaže se člankom 
60.a kao novi institut propisati stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, obzirom da 
se navedena odredba Zakona o radu ne može izravno primijeniti na osobe koje će se primati na rad 
u državnu službu putem navedenog instituta. 
 
Uz članak 20. 
 
Predlaže se u članku 63. stavku 1. kojim je propisano da o rasporedu na radno mjesto te o drugim 
pravima i obvezama službenika kao i o prestanku državne službe odlučuje rješenjem čelnik tijela ili 
osoba koju on za to pisano ovlasti, dodati riječi "ako ovim Zakonom nije drukčije propisano", 
imajući u vidu zakonske mogućnosti da se o pojedinim pravima, obvezama i odgovornostima 
državnih službenika može odlučiti i na neki drugi način u skladu s odredbama Zakona. 
 
Uz članak 21. 
 
Predlaže se u članku 64. kojim je propisano da se protiv rješenja iz članka 63. stavka 1. Zakona 
može podnijeti žalba Odboru za državnu službu dodati riječi "ako ovim Zakonom nije drukčije 
propisano", imajući u vidu da državni službenici žalbu (zahtjev, prigovor) na upravne ili druge akte 
kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika, mogu uputiti i 
drugim tijelima ukoliko je to propisano Zakonom. 
 
Uz članak 22. 
 
Predlaže se izvršiti izmjene članka 66. na način da se predsjednik i članovi Odbora za državnu 
službu biraju na neodređeno vrijeme umjesto dosadašnjeg mandata na 5 godina. Također se 
predlaže izmijeniti stavak 7. tog članka na način da se precizira da nakon razrješenja predsjednik i 
članovi Odbora imaju pravo na povratak na odgovarajuće poslove u državnom tijelu u kojemu su 
bili prije imenovanja Vlade Republike Hrvatske u Odbor, te da se utvrdi rok u kojemu isti moraju 
podnijeti zahtjev za povratak u državno tijelo. Nadalje, predlaže se utvrditi da se na predsjednika i 
članove Odbora ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ocjenjivanju, napredovanju promicanju, 
obzirom da zbog svog specifičnog statusa državni službenici imenovani u Odbor za držanu službu 
(neovisno tijelo) ne mogu biti ocijenjeni niti imaju mogućnosti napredovati u službi. 
 
Uz članak 23. 
 
Predlaže se zbog opsega poslova izmijeniti rok u kojemu je Odbor za državnu službu dužan odlučiti 
o žalbi, na način da se umjesto dosadašnjeg roka od 30 dana od dana primitka žalbe utvrdi rok od 
60 dana od dana primitka žalbe.   
 
Uz članak 24. 
 
Budući da institut posredovanja u državnoj službi kao način razrješenja nastalih spornih odnosa 
između službenika putem posrednika u državnoj službi nije u praksi zaživio, predlaže se člankom 
22. brisati Odjeljak 10. Posredovanje u državnoj službi i članke 68. – 73. Zakona. Naime, na 
temelju odredbi Etičkog kodeksa državnih službenika u svakom državnom tijelu imenovani su 
povjerenici za etiku, koji između ostalog, promoviraju etičko ponašanje u međusobnim odnosima 
službenika i odnosima službenika prema građanima, a u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora 
za državne službenike i namještenike, državni službenici i namještenici u slučaju neželjenog 
ponašanja propisanog tim Ugovorom, mogu se obratiti nadređenom državnom službeniku, 
sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi 
vezanih za zaštitu dostojanstva, odnosno povjerljivom savjetniku.  



 
Uz članak 25. 
 
Člankom 23. predlaže se izmijeniti članak 76. stavak 1. na način da se utvrdi mogućnost da državni 
službenik po potrebi službe može biti premješten na drugo radno mjesto u istom ili drugom 
državnom tijelu, u istom ili drugom mjestu rada, na radno mjesto za koje je kao jedan od uvjeta za 
raspored utvrđen isti stupanj obrazovanja. Naime, dosadašnja odredba članka 76. stavka 1. Zakona 
omogućava premještaj službenika po potrebi službe samo na radno mjesto unutar iste kategorije, 
iste ili približne složenosti poslova, što je sprječavalo veću mobilnost državnih službenika i 
onemogućavalo brzu reakciju čelnika tijela, odnosno osoba koje on ovlasti u prestruktuiranju 
ljudskih potencijala i na taj način efikasnijem i kvalitetnijem obavljanju poslova, posebice imajući 
u vidu da određene poslove i zadatke, koje mogu obavljati samo državni službenici s posebnim 
stručnim kompetencijama koji poput službenika koji rade na projektima vezanim uz pristupanje 
Europskoj uniji te korištenje sredstava predpristupnih fondova Europske unije obavljaju značajne 
poslove za Republiku Hrvatsku.  
 
Uz članak 26. 
 
Predlaže se propisati novi članak 80.a kojim bi se utvrdio institut upućivanja državnog službenika 
potrebi službe na rad u drugo državno tijelo, u istom ili drugom mjestu rada, za obavljanje poslova 
za koje se traže određeni stupanj obrazovanja, odgovarajuće radno iskustvo određena znanja i 
vještine ili obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao (ispomoć), ali najduže na vrijeme 
od jedne godine. Kod upućivanja državnog službenika na rad na temelju rješenja čelnika tijela nije 
potrebno utvrditi postojanje slobodnog radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu državnog 
tijela niti se službeniku donosi novo rješenje o rasporedu na radno mjesto. Naime, primijećeno je u 
praksi da vrlo često kvalitetno i efikasno obavljanje poslova, posebno poslova provedbe različitih 
projekata vezanih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, ovisi o pravovremenoj 
reakciji čelnika tijela u smislu zapošljavanja osoba sa određenim kompetencijama, odnosno 
znanjima i vještinama, na tim poslovima. Međutim, u praksi se događa da državno tijelo nema 
odgovarajućih ljudskih kapaciteta za obavljanje takvih složenih poslova ili nema sistematiziranih 
radnih mjesta na koja bi se takvi stručnjaci premjestili, odnosno zaposlili, pa bi se na temelju 
navedenog instituta omogućila veća mobilnost državnih službenika na način da bi se na temelju 
prethodnog dogovora dvaju čelnika tijela službenici iz jednog tijela mogli uputiti na rad u drugo 
tijelo bez donošenja rješenja o rasporedu ili premještaju, ali najduže na  vrijeme od jedne godine. 
Također, na temelju navedenog instituta osiguralo bi se obavljanje poslova čiji se opseg privremeno 
povećao i za koji nije predviđeno zapošljavanje na određeno vrijeme planom prijma u državnu 
službu.  
 
Uz članak 27. 
 
Predlaže se iza članka 81. u naslovu 7. Dijela Zakona o državnim službenicima brisati riječi 
"RADA I UČINKOVITOSTI". 
 
Uz članak 28. 
 
Predlaže se u cijelom tekstu Zakona riječi "ocjenjivanje rada i učinkovitosti" zamijeniti riječima 
"ocjenjivanje državnih službenika" u odgovarajućem padežu, obzirom da ocjenjivanje državnih 
službenika prema predloženom Zakonu ne obuhvaća samo ocjenjivanje rada i učinkovitosti nego i 
poštivanje službene dužnosti, zatim osobno ponašanje državnih službenika u skladu s Etičkim 
kodeksom državnih službenika, te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova iz 
djelokruga državnog tijela, odnosno iz opisa poslova radnog mjesta na kojemu je službenik 
raspoređen. 



 
Uz članak 29. 
 
Predlaže se izmjena članka 82. na način da se precizira da se državni službenici ocjenjuju svake 
godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu, te da se osim državnih 
službenika koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci ne ocjenjuju, bez 
obzira na razloge. Također, predlaže se da se ne ocjenjuju službenici na probnom radu koji se u 
skladu s odredbama članka 55. Zakona o državnim službenicima, na kraju probnog rada ocjenjuju 
ocjenom "zadovoljava" ili ne "zadovoljava" (ovisno o tome da li se na osnovi rada i pokazanog 
znanja i učinkovitosti službenika može očekivati da će službenik uspješno izvršavati poslove 
radnoga mjesta). 
 
Uz članak 30. 
 
Predlaže se izmjena članka 83. na način da se precizira i proširi svrha ocjenjivanja državnih 
službenika te da se kao svrha ocjenjivanja uz  poticanje državnih službenika na učinkovito 
izvršavanje zadaća, utvrdi i poštivanje službene dužnosti te osobno ponašanje državnih službenika 
u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika, te utvrđivanje doprinosa službenika u 
obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi. 
 
Uz članak 31. 
 
Predlaže se izmijeniti članak 84. i to da se umjesto dosadašnjih faza ocjenjivanja propiše postupak 
ocjenjivanja državnog službenika na način da državnog službenika ocjenjuje neposredno nadređeni 
službenik, pri čemu utvrđuje njegovu učinkovitost uspoređivanjem opsega, kvalitete, i rokova 
izvršenja poslova s opisom poslova njegovog radnog mjesta i radnim planovima ustrojstvene 
jedinice, uzimajući u obzir poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje službenika tijekom 
kalendarske godine. Također, propisuje se da će rukovodeće državne  službenike koje imenuje 
Vlada Republike Hrvatske i rukovodeće državne službenike samostalnih ustrojstvenih jedinica koje 
su izravno odgovorne čelniku državnog tijela ocjenjivati čelnik državnog tijela. Obzirom da je kroz 
praksu utvrđeno postojanje dvojbi o tome tko ocjenjuje službenika ako se tijekom kalendarske 
godine zbog objektivnih okolnosti promijeni nadređeni službenik koji je pratio rad državnog 
službenika, te se izmjenom navedenog članka, između ostalog, predlaže da u tom slučaju 
službenika ocjenjuje čelnik tijela na temelju podataka iz obrasca o ocjeni službenika. Da bi se 
ujednačila praksa praćenja rada državnih službenika i načina donošenja ocjena predlaže se također 
propisati da postupak i kriterije ocjenjivanja, te sadržaj obrasca o ocjeni službenika propisuje čelnik 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, odnosno Vlada Republike 
Hrvatske uredbom,  
 
Uz članak 32. 
 
Predlaže se u članku 85. stavku 1. podstavak c), kojim je propisano da se ocjena rada i učinkovitosti 
uzima u obzir kod utvrđivanja postojanja uvjeta za nastavak rada državnih službenika na probnom 
radu ili prestanak službe, obzirom da je člankom 25. predloženo da se službenici na probnom radu 
ne ocjenjuju. 
 
Uz članak 33. 
 
Predlaže se izmijeniti članak 86. na način da se kao novi institut utvrdi Povjerenstvo za razmatranje 
ocjena kojem bi se sa zahtjevom mogao obratiti državni službenik koji se ne slaže sa ocjenom, a 
radi razmatranja, odnosno preispitivanja ocjena. Navedeno povjerenstvo imenovao bi čelnik 
državnog tijela u kojem je službenik zaposlen te bi isto bilo sastavljeno od nadređenog državnog 
službenika koji je ocijenio službenika i dva državna službenika koji su raspoređeni najmanje u istu 
kategoriju radnih mjesta kao i službenik. Pri tome je potrebno imati u vidu da je Strategijom 
reforme državne uprave za razdoblje 2008. – 2011. godine utvrđeno da je u području upravljanja 



ljudskim potencijalima potrebno osigurati veći stupanj decentralizacije odlučivanja i veću 
individualnu odgovornost državnih službenika za ostvarivanje postavljenih ciljeva prema 
dogovorno utvrđenim planovima rada, uz preciznije utvrđivanje radnih zadataka i obveza 
službenika. Također, potrebno je osigurati objektivne i mjerljive kriterije ocjenjivanja rezultata i 
kvalitete rada u odnosu na postavljene i očekivane rezultate, uz uvođenje sustava nagrađivanja 
natprosječnih rezultata rada i sankcioniranja nerada i nediscipline.  
 
Uz članak 34. 
 
Predlaže  se utvrditi četiri ocjene kojima će se ocjenjivati državni službenici (odličan, dobar, 
zadovoljava, ne zadovoljava), umjesto dosadašnjih pet ocjena (izvanredan, odličan, dobar, 
zadovoljava, ne zadovoljava), obzirom da ocjena "izvanredan" u praksi dovodi do različitih dvojbi 
te je vrlo komplicirano utvrditi i primijeniti kriterije na temelju kojih bi se ista razlikovala od 
ocjene "odličan".   
 
Uz članak 35. 
 
Predlaže se izmjena članka 88. na način da se državnog službenika koji je ocijenjen ocjenom "ne 
zadovoljava", može uputiti na dodatno stručno osposobljavanje ili se osim premještaja na drugo 
radno mjesto iste složenosti može premjestiti i na radno mjesto niže složenosti poslova. Također, 
predlaže se razmotriti, između ostalog zbog razloga utvrđenih uz obrazloženje članka 33. ovoga 
Zakona (osiguranje objektivnih i mjerljivih kriterija ocjenjivanja rezultata i kvalitete rada u odnosu 
na postavljene i očekivane rezultate, uz uvođenje sustava nagrađivanja natprosječnih rezultata rada 
i sankcioniranja nerada i nediscipline), mogućnost da se državni službenik koji je ocijenjen 
ocjenom "ne zadovoljava" uputi na dodatno stručno osposobljavanje te se izvanredno ocjenjuje 
protekom 90 radnih dana od dana donošenja odluke kojim mu je utvrđena ocjena "ne zadovoljava", 
te bi službeniku, koji u postupku izvanrednog ocjenjivanja ponovno dobije ocjenu "ne 
zadovoljava", prestala državna služba po sili zakona. 
 
 

Uz članak 36. 
 
Predlaže se u dopuna članka 95. stavka 8. kojim je propisano da je državni službenik, ukoliko ne 
završi program stručnog osposobljavanja ili usavršavanja na koji je upućen, dužan vratiti 
cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje, na način da 
se precizira da službenik nije dužan vratiti iznos sredstava utrošen za njegovo stručno 
osposobljavanje ili usavršavanje ako mu je državna služba prestala po sili zakona istekom roka 
raspolaganja, te u slučajevima kada državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona: 
smrću,  utvrđivanjem prava na mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad te kada navrši 65 godina 
života i najmanje 20 godina mirovinskog staža. 
 
Uz članak 37. 
 
Predlaže se kao laku povredu službene dužnosti utvrditi i ponašanje državnog službenika za koje je 
tri puta upozoren kao ponašanje protivno odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika, i to u 
tijeku jedne godine. 
 
Uz članak 38. 
 
Predlaže se dopuniti članak 99. na način da se kao teške povrede službene dužnosti u navedenom 
članku Zakona utvrde i dolazak na posao pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili drugih opijata 
ili dovođenje u stanje alkoholiziranosti, odnosno pod utjecaj opojnih droga ili drugih opijata za 
vrijeme radnog vremena te otuđenje, oštećenje ili uništenje imovine državnog tijela hotimično ili 
krajnjom nepažnjom. Naime, kroz praksu službeničkih sudova utvrđeno je da se navedene povrede 
ne mogu podvesti pod povrede navedene člankom 99. navedenog Zakona. Predloženom izmjenom 



članka 99. ne mijenja se cjelokupni sadržaj tog članka ali se zbog predloženih dopuna kao i 
dosadašnje očito pogrešne numeracije u tom članku predlaže izmjena cjelokupnog članka.  
 
Uz članak 39. 
 
Predlaže se u članku 102. stavku 1. riječi "primjenjuju se" zamijeniti riječima "odgovarajuće se 
primjenjuju", obzirom da se na postupak zbog povrede službene dužnosti odgovarajuće primjenjuju 
odredbe Zakona o općem upravnom postupku, jer Zakonom o državnim službenicima, odnosno 
posebnim zakonima mogu biti propisane posebne postupovne radnje koje ne moraju biti identične 
odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 
 
Uz članak 40. 
 
Člankom 35. predlažu se izmjene članka 107. na način da se zbog znatnih odugovlačenja provedbe 
postupaka zbog teške povrede službene dužnosti - imajući u vidu da je odredbama članka 107. 
Zakona o državnim službenicima propisano da se usmena rasprava može održati bez nazočnosti 
službenika protiv kojega se vodi postupak i u slučaju kada se službenik nije očitovao o zahtjevu za 
pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti, ako je tri puta uzastopno uredno 
pozvan, a pozivu se nije odazvao niti je opravdao nedolazak te je očito da službenik namjerno 
izbjegava sudjelovanje u postupku i odugovlači postupak - smanji broj potrebnih urednih poziva s 
tri na dva, obzirom da će se na taj način u većoj mjeri moći spriječiti namjerno odugovlačenje 
postupka službenika protiv kojih se vodi postupak te omogućiti provedba načela utvrđenog u 
članku 102. stavku 2. istoga Zakona, kojim je propisano da je postupak zbog povrede službene 
dužnosti hitan.  
 
Uz članak 41. 
 
Predlaže se u članku 108. stavku 1., kojim je propisano da se u postupku zbog povrede službene 
dužnosti o odgovornosti službenika odlučuje rješenjem, a o pitanjima postupka zaključkom, brisati 
riječi "a o pitanjima postupka zaključkom", obzirom da se prema odredbi članka 77. stavka 1. 
Zakona o općem upravnom postupku o postupovnim pitanjima ne odlučuje samo zaključkom, već i 
rješenjem. Zbog usklađenja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku predlaže se 
umjesto roka od osam dana za podnošenje žalbe nadležnom službeničkom sudu odnosno Višem 
službeničkom sudu, od dana primitka odluke, propisati rok od petnaest dana od dana primitka 
odluke. 
 
Uz članak 42. 
 
Predlaže se riječ "konačnost" u određenom padežu zamijeniti sa riječju "izvršnost" u 
odgovarajućem padežu, obzirom da je odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim se 
uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, u okviru djelokruga 
utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima, propisano da se upravni 
akti izvršavaju nakon što postanu izvršni, a u navedenom Zakonu se ne navodi termin "konačnost".  
 
Uz članak 43. 
 
Zbog dvojbi koje se u praksi službeničkih sudova pojavljuju prilikom utvrđivanja početka i kraja 
roka kušnje u predmetima u kojima se po provedenom postupku utvrđivanja odgovornosti 
službenika za tešku povredu službene dužnosti službeniku izrekne uvjetne kazna prestanka državne 
službe člankom 38. predlaže se dopunom članka 110. Zakona precizirati dan od kojega počinje teći 
rok kušnje te dan prestanka državne službe po sili zakona ukoliko službeniku u roku kušnje počini 
novu tešku povredu službene dužnosti. Istim člankom predlaže se brisati kazne za lake povrede 
službene dužnosti usmenu opomenu i pisanu opomenu s upisom u osobni očevidnik državnog 
službenika, obzirom da se za utvrđivanje odgovornosti za lake povrede službene dužnosti mora 



provesti usmena rasprava (ispitni postupak) pa nije razvidan smisao izricanja usmene opomene 
nakon tako provedenog postupka. Također je ocjenjeno da su kazne pisana opomena i  pisana 
opomena s upisom u osobni očevidnik državnog službenika sadržajno identične kazne pa nije 
svrsishodno propisivati obje kazne. 
 
Uz članak 44. 
 
Predlaže se riječ "konačnost" u određenom padežu zamijeniti sa riječju "izvršnost" u 
odgovarajućem padežu, obzirom da je odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim se 
uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, u okviru djelokruga 
utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima, propisano da se upravni 
akti izvršavaju nakon što postanu izvršni, a u navedenom Zakonu se ne navodi termin "konačnost". 
 
Uz članak 45. 
 
Predlaže se u članku 114. stavku 3. podstavku b) brisati riječi "osim zbog zastare vođenja 
postupka". Naime, člankom 114. stavkom 3. podstavkom b) propisano je da se službeniku vraća 
obustavljeni dio plaće od prvoga dana udaljenja, ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen 
kazneni, odnosno postupak zbog teške povrede službene dužnosti, osim zbog zastare vođenja 
postupka. Stoga je razvidno da se državni službenici kojima je postupak obustavljen zbog zastare 
vođenja postupka stavljaju u nepovoljniji položaj prema službenicima kojima je obustavljen 
postupak iz nekih drugih razloga, posebice imajući u vidu da isti ne moraju biti odgovorni za 
nastupanje zastare vođenja postupka. 
 
Uz članak 46. 
 
Predlaže se riječ "konačnost" u određenom padežu zamijeniti sa riječju "izvršnost" u 
odgovarajućem padežu, obzirom da je odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim se 
uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, u okviru djelokruga 
utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima, propisano da se upravni 
akti izvršavaju nakon što postanu izvršni, a u navedenom Zakonu se ne navodi termin "konačnost". 
 
Uz članak 47. 
 
Predlaže se u članku 137. stavku 1. podstavku h) kojim je propisano da državnom službeniku 
prestaje državna služba po sili zakona ako se sazna da u vrijeme prijma u državnu službu nije 
ispunjavao uvjete za prijam u državnu službu propisane ovim Zakonom – danom saznanja za to, 
riječ "Zakonom" zamijeniti riječima "ili drugim zakonom", obzirom da uvjeti za prijam u državnu 
službu osim odredbama Zakona o državnim službenicima, mogu biti propisani i drugim posebnim 
zakonima, koji se odnose na samo pojedine državne službenike. 
 
Uz članak 48. 

Zbog problema oko provedbe postupka utvrđivanja odgovornosti namještenika za povrede radnih 
obveza te problema prilikom izricanja sankcija namještenicima za povrede iz radnog odnosa - 
obzirom da se na prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjuju opći propisi o radu i u 
skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori, ako odredbama Zakona nije drukčije određeno, te 
obzirom da se prema odredbama Zakona o radu namještenicima može izreći pismeno upozorenje 
na obveze iz radnog odnosa, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika te izvanredni otkaz -  
predlaže se dopunom Zakona utvrditi da se na odgovornost namještenika za povrede radne dužnosti 
odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona o odgovornosti državnih službenika za povrede 
službene dužnosti. Na taj način omogućilo bi se objektivnije i efikasnije utvrđivanje odgovornosti 
namještenika zbog povreda radnih obveza pred nadležnim službeničkim sudovima. 



 

Obzirom da je u Programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske kao jedna od 
aktivnosti predviđen i nastavak "outsourcinga" pomoćnih djelatnosti (kantine, ugostiteljstvo, 
čišćenje...) predlaže se dopunom Zakona omogućiti da se poslovi koje u državnim tijelima 
obavljaju namještenici sukladno članku 3. stavku 4. Zakona, mogu povjeriti pružateljima stručnih 
usluga izvan državne službe. 
 
Također, zbog poticanja namještenika na učinkovito izvršavanje zadaća te kako bi se objektivnije 
mogao utvrditi doprinos svakog pojedinog namještenika u obavljanju poslova i zadataka, odnosno 
da bi se uspostavili kriteriji za nagrađivanje namještenika, predlaže se dopunom Zakona utvrditi da 
se na ocjenjivanje namještenika odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ocjenjivanju 
državnih službenika. Predlaže  se utvrditi tri ocjene kojima će se ocjenjivati namještenici (dobar, 
zadovoljava, ne zadovoljava), s obzirom da namještenici obavljaju pomoćno-tehničke poslove pa 
nema potrebe utvrđivanja ocjene odličan koja se predlaže za državne službenike.  
 
Uz članak 49. 
 
Predlaže se naslov iznad članka 143. "Prijedlog za ukidanje ili poništenje nezakonitog upravnog 
akta" preimenovati u naslov "Ukidanje ili poništenje nezakonitog upravnog akta". 
 
Uz članak 50. 
 
Predloženim izmjenama članka 143. omogućuje se upravnom inspektoru da ako prilikom provedbe 
nadzora te utvrđivanja nezakonitosti ili nepravilnosti rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja 
kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika - ukoliko čelnik tijela u roku 
ostavljenom u inspekcijskom zapisniku ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti - ukine 
odnosno poništi nezakoniti upravni akt, ako ocijeni postojanje pretpostavki za neku od tih upravnih 
mjera. Naime, prema dosadašnjim rješenjima upravni inspektor je po utvrđivanju nezakonitosti ili 
nepravilnosti rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i 
obvezama državnih službenika, a po proteku roka za otklanjanje tih nezakonitosti, mogao isključivo 
predložiti Odboru za državnu službu ukidanje ili poništenje takvog upravnog akta, što se u praksi 
pokazalo neučinkovito te je dovodilo do dvojbi oko postojanja preklapanja u nadležnostima. 
 
Uz članak 51. 
 
Obzirom da se ovim Zakonom predviđa ukidanje mandata te imenovanje predsjednika i članova 
Odbora za državnu službu na neodređeno vrijeme, predlaže se utvrditi dopunom Zakona da 
predsjednik i članovi Odbora za državnu službu koje je Vlada Republike Hrvatske imenovala 
sukladno ranijim propisima nastavljaju s radom do imenovanja članova sukladno odredbama ovoga 
Zakona.  
 
Uz članak 52.  
Ovim člankom propisuje se rok od 30 dana u kojem će čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za službeničke odnose donijeti pravilnik/Vlada Republike Hrvatske donijeti uredbu iz 
članka 84. stavka 4. ovoga Zakona.  
 
Uz članak 53. 
 
Ovim člankom utvrđuje se dan stupanja na snagu Zakona. 
 
 


