
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj:34/2011. i 
130/2012.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ godine 
donijela 

 

UREDBU 

O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE 
STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU 

 

Članak 1. 
 
Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta policijskih službenika kojima se staž osiguranja, 

radi otežanih uvjeta rada, računa u povećanom trajanju. 
 

Članak 2. 
 
U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 18 mjeseci staža 

osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu: 
 
- instruktora ronjenja 
- instruktora za protueksplozijsko ronjenje specijalne policije 
- pilota helikoptera I kategorije 
- pilota helikoptera II kategorije 
- protueksplozijskog ronioca specijalne policije 
- voditelja - višeg instruktora za protueksplozijsko ronjenje specijalne policije 
- vođe specijalističke grupe protueksplozijskih ronioca specijalne policije. 

 
Članak 3. 

 
U sjedištu policijske uprave policijskom službeniku se kao 18 mjeseci staža osiguranja 

računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radu na radnom mjestu: 
 

- policijskog službenika – ronioca 
- zapovjednika ronilačkog odjeljenja. 

 

Članak 4. 
 
U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža 

osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu: 
 
- detektiva za posebne kriminalističke poslove 
- instruktora za padobranstvo specijalne policije 
- policijskog službenika – motociklista 
- policijskog službenika – rtg operatera  



- policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva 
- policijskog službenika pomoćnik voditelja osiguranja štićenog objekta 
- policijskog službenika specijalne policije 
- policijskog službenika vodič službenog psa u specijalnoj jedinici policije 
- policijskog službenika voditelja osiguranja štićenog objekta 
- policijskog službenika za nadzor i potporu 
- policijskog službenika za osiguranje objekta 
- policijskog službenika za posebno osiguranje 
- policijskog službenika za promet 
- policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu 
- policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice 
- policijskog službenika za provedbu nadzora državne granice - vodič službenog psa za 

otkrivanje droga 
- policijskog službenika za sigurnost Policijske akademije 
- policijskog službenika za unutarnje osiguranje 
- policijskog službenika za vanjsko osiguranje 
- pratitelja 
- šefa osiguranja štićenog objekta 
- voditelja grupe za provedbu nadzora državne granice 
- voditelja poslova osiguranja domaćih i stranih štićenih osoba 
- voditelja poslova osiguranja predsjednika Hrvatskog sabora 
- voditelja poslova osiguranja predsjednika Republike Hrvatske 
- voditelja poslova osiguranja predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
- voditelja za sigurnosne prethodnice i koordinaciju 
- vođe grupe 
- vođe grupe – pratitelja 
- vođe grupe za posebna osiguranja 
- vođe grupe za protueksplozijsku zaštitu 
- vođe prometne ophodnje 
- vođe specijalističke grupe specijalne policije 
- vozača u Službi za osiguranje i zaštitu štićenih osoba 
- vozača – motorista 
- zapovjednika voda specijalne policije. 

 

Članak 5. 
 

      U sjedištu policijske uprave policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža osiguranja 
računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:    
  

- detektiva - vodiča službenog psa za otkrivanje droga 
- kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi 
- policijskog službenika – dokumentarista 
- policijskog službenika – poslužitelja oklopnog vozila 
- policijskog službenika – poslužitelja vodenog topa 
- policijskog službenika – vezista  
- policijskog službenika – vodiča službenog psa 
- policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva 
- policijskog službenika ekipe za posebne zadaće 
- policijskog službenika interventne jedinice policije 



- policijskog službenika za foto i video dokumentaciju 
- policijskog službenika za organizaciju sustava veza 
- policijskog službenika za osiguranje u Operativno-komunikacijskom centru policije 
- policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu 
- policijskog službenika za zadržavanje 
- pomoćnika zapovjednika interventne satnije 
- pomoćnika zapovjednika satnije za podršku 
- voditelja Protueksplozijske službe 
- voditelja Protueksplozijskog odjela 
- vođe grupe ekipe za posebne zadaće 
- vođe grupe za protueksplozijsku zaštitu 
- vođe interventne grupe 
- vođe ophodnje za zadržavanje 
- zapovjednika ekipe za posebne zadaće 
- zapovjednika interventne satnije 
- zapovjednika interventnog odjeljenja 
- zapovjednika interventnog voda 
- zapovjednika odjeljenja ekipe za posebne zadaće 
- zapovjednika odjeljenja sa zaštitno - tragačkim psima 
- zapovjednika odjeljenja vodenog topa 
- zapovjednika oklopnog odjeljenja 
- zapovjednika oklopnog voda 
- zapovjednika satnije za podršku 
- zapovjednika voda sa zaštitno - tragačkim psima 
- zapovjednika voda vodenih topova 
- zapovjednika voda za podršku. 

 
Članak 6. 

 

U policijskoj postaji policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 
mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu: 
 

- detektiva za obradu kriminaliteta 
- kontakt policajca 
- kriminalističkog tehničara u policijskoj postaji 
- policijskog službenika 
- policijskog službenika – kriminalističko prometnog tehničara 
- policijskog službenika – mornara 
- policijskog službenika – operatera protudiverzijske zaštite 
- policijskog službenika – prometnog  motociklista 
- policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva 
- policijskog službenika – vodiča službenog psa za zaštitu granice 
- policijskog službenika vođe ekipe za očevide u cestovnom prometu 
- policijskog službenika za gospodarski kriminalitet 
- policijskog službenika za graničnu kontrolu 
- policijskog službenika za graničnu kontrolu u lukama na moru 
- policijskog službenika za graničnu kontrolu u zračnoj luci 
- policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju 
- policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju i obradu kriminaliteta 



- policijskog službenika za nezakonite migracije 
- policijskog službenika za obradu kriminaliteta 
- policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu 
- policijskog službenika za sigurnost cestovnog prometa 
- policijskog službenika za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta 
- policijskog službenika za zaštitu granice 
- upravitelja stroja ophodnog broda TIP A 
- upravitelja stroja ophodnog broda TIP B 
- voditelja ophodne brodice 
- voditelja ophodnog čamca 
- voditelja smjene graničnog prijelaza 
- vođe grupe za kriminalističku obradu 
- vođe grupe za obradu kriminaliteta 
- vođe grupe za protueksplozijsku zaštitu 
- vođe grupe za zaštitu granice 
- vođe ophodnje 
- vođe ophodnje za sigurnost cestovnog prometa 
- zamjenika zapovjednika ophodnog broda TIP A 
- zapovjednika ophodnog broda TIP A 
- zapovjednika ophodnog broda TIP B. 

 

Članak 7. 
 
U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža 

osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu: 
 

- detektiva za ciljane potrage 
- detektiva za posebnu kriminalističku tehniku 
- detektiva za poslove operativne pripreme 
- detektiva za poslove operativne zaštite 
- detektiva za pripremu i potporu zaštite svjedoka 
- instruktora za policijsku taktiku specijalne policije 
- instruktora za borilačke vještine specijalne policije 
- instruktora za gađanje i specijalističko naoružanje specijalne policije 
- instruktora za intervencijsku tehniku specijalne policije 
- instruktora za naoružanje i vještinu gađanja 
- instruktora za opću i specijalističku tjelesnu pripremu 
- instruktora za opću tjelesnu pripremu i borilačke vještine specijalne policije 
- instruktora za opću tjelesnu pripremu specijalne policije 
- instruktora za planinske specijalnosti specijalne policije 
- instruktora za protuterorističku taktiku specijalne policije 
- instruktora za snajperizam specijalne policije 
- instruktora za specijalističku i taktičku obuku 
- instruktora za specijalističku vožnju 
- intervencijskog tehničara specijalne policije 
- inženjera rotirajućih dijelova 
- policijskog pregovarača specijalne policije 
- policijskog savjetnika za krizne situacije specijalne policije 
- policijskog službenika - instruktora održavanja zrakoplova 



- policijskog službenika - instruktora za vještinu gađanja 
- policijskog službenika - manipulanta gorivom u specijalnoj policiji 
- policijskog službenika - voditelja osiguranja Policijske akademije 
- policijskog službenika - vođe obrade 
- policijskog službenika - zrakoplovnog tehničara 
- policijskog službenika za ciljane potrage 
- policijskog službenika za financijske istrage 
- policijskog službenika za kriminalističku potporu 
- policijskog službenika za posebne kriminalističke poslove 
- policijskog službenika za posebnu kriminalističku tehniku 
- policijskog službenika za poslove operativne pripreme 
- policijskog službenika za poslove operativne zaštite 
- policijskog službenika za psihološku potporu 
- policijskog službenika za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 
- policijskog službenika za tehniku, plovila, vozila, održavanje i tehničku potporu 

ronjenja u specijalnoj policiji 
- pomoćnika šefa smjene Prihvatnog centra za strance 
- pomoćnika zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko 
- pomoćnika zapovjednika Ronilačkog centra 
- pomoćnika zapovjednika specijalne jedinice policije 
- pomoćnika zapovjednika za pilote 
- pomoćnik zapovjednika za tehničku službu 
- poslužitelj barokomore u specijalnoj policiji 
- šefa smjene Prihvatnog centra 
- voditelja Odjela pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova 
- voditelja programa sigurnosti letenja i operacija na zemlji u Zrakoplovnoj jedinici 
- voditelja programa za sustav kakvoće u Zrakoplovnoj jedinici 
- voditelja smjene posebnih kriminalističkih poslova 
- vođe grupe za posebnu kriminalističku tehniku 
- zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko 
- zapovjednika Ronilačkog centra 
- zapovjednika specijalne jedinice policije 
- zapovjednika Zrakoplovne jedinice. 
 

 

Članak 8. 

U sjedištu policijske uprave policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa 
svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:       

 
- detektiva kriminaliteta droga 
- detektiva za nadzor organiziranog kriminaliteta 
- detektiva za potrage 
- detektiva za razbojništva 
- instruktora za naoružanje i nastavu gađanja 
- instruktora za obuku 
- instruktora za opću i specijalističku tjelesnu pripremu 
- instruktora za taktiku, postupanja i intervencije 
- policijskog službenika – logističara  



- policijskog službenika – vođe grupe kriminaliteta droga 
- policijskog službenika – vođe grupe za ekstremno nasilje 
- policijskog službenika – vođe grupe za terorizam 
- policijskog službenika kriminaliteta droga 
- policijskog službenika vođe ekipe za očevide 
- policijskog službenika za delikte protiv opće sigurnosti 
- policijskog službenika za ekstremno nasilje 
- policijskog službenika za financijske institucije, izvangospodarske djelatnosti, 

intelektualno vlasništvo i kompjuterski kriminalitet 
- policijskog službenika za gospodarski kriminalitet 
- policijskog službenika za imovinski kriminalitet 
- policijskog službenika za kazneno - pravnu zaštitu djece i maloljetnika 
- policijskog službenika za korupciju 
- policijskog službenika za krađe 
- policijskog službenika za krvne delikte 
- policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju 
- policijskog službenika za nadzor organiziranog kriminaliteta 
- policijskog službenika za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih 

osoba 
- policijskog službenika za obradu općeg kriminaliteta 
- policijskog službenika za obradu organiziranog kriminaliteta 
- policijskog službenika za očevide 
- policijskog službenika za potrage 
- policijskog službenika za proizvodnju i obrtništvo 
- policijskog službenika za ratne zločine 
- policijskog službenika za razbojništva 
- policijskog službenika za seksualne delikte 
- policijskog službenika za terorizam 
- policijskog službenika za terorizam i ekstremno nasilje 
- policijskog službenika za terorizam, ratne zločine i ekstremno nasilje 
- policijskog službenika za trgovinu 
- pomoćnika zapovjednika interventne jedinice policije 
- samostalnog kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi 
- višeg kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi 
- voditelja Odjela za pripremu i planiranje 
- voditelja Službe za osiguranja 
- vođe grupe za delikte protiv opće sigurnosti 
- vođe grupe za financijske institucije, izvangospodarsku djelatnost, intelektualno 

vlasništvo i kompjutorski kriminalitet 
- vođe grupe za gospodarski kriminalitet 
- vođe grupe za kazneno pravnu zaštitu djece i  maloljetnika 
- vođe grupe za krađe 
- vođe grupe za krvne delikte 
- vođe grupe za maloljetničku delinkvenciju 
- vođe grupe za nadzor organiziranog kriminaliteta 
- vođe grupe za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba 
- vođe grupe za obradu općeg kriminaliteta 
- vođe grupe za organizirani kriminalitet 
- vođe grupe za proizvodnju i obrtništvo 
- vođe grupe za razbojništva 



- vođe grupe za seksualne delikte 
- vođe grupe za suzbijanje maloljetničke delinkvencije 
- vođe grupe za trgovinu 
- zamjenika zapovjednika interventne jedinice policije 
- zapovjednika interventne jedinice policije. 

 

Članak 9. 

U policijskoj postaji policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 
12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu: 

- detektiva za kriminalističke evidencije, potrage i identifikaciju 
- detektiva za kriminalističku obradu, evidencije, potrage i identifikaciju 
- policijskog službenika – operatera na sredstvima veze 
- policijskog službenika – operatera pomorskog prometa 
- policijskog službenika za kriminalističku obradu u cestovnom prometu 
- policijskog službenika za prevenciju 
- policijskog službenika za preventivu u cestovnom prometu 
- policijskog službenika za sigurnost i preventivu cestovnog prometa 
- pomoćnika načelnika policijske postaje 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za aerodromsku policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za granicu 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu i aerodromsku policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za kontrolu i upravljanje u cestovnom 

prometu 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za kriminalističku obradu i očevide cestovnih 

prometnih nezgoda 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za policiju i kriminalističku policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za pomorsku policiju 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za pomorsku policiju i graničnu kontrolu 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za preventivu u cestovnom prometu 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za sigurnost cestovnog prometa 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za sigurnost i preventivu cestovnog prometa 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za ustroj i organizaciju rada 
- pomoćnika načelnika policijske postaje za zaštitu granice 
- pomoćnika šefa smjene policijske ispostave 
- pomoćnika šefa smjene policijske postaje 
- šefa smjene policijske postaje 
- šefa smjene postaje aerodromske policije 
- šefa smjene postaje granične policije 
- vođe aerodromskog sektora 
- vođe graničnog sektora 
- vođe pomorskog sektora 
- vođe sektora 
- vođe sektora za sigurnost cestovnog prometa. 

 

 



 

Članak 10. 
 
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnim mjestima policijskih 

službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (“Narodne novine”, broj: 
129/2011.). 

 

Članak 11. 
 
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Zagreb, 

                                                                                                                  Predsjednik 

                                                                                                                    Zoran Milanović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE  

 Odredbom članka 17. Zakona o policiji („Narodne novine“, broj: 34/2011. i 130/2012. ) 
propisano je da se policijskom službeniku raspoređenom na radno mjesto s otežanim uvjetima rada 
staž osiguranja računa u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u 
obavljanju policijskih poslova računa od 14 do 18 mjeseci staža osiguranja. 

 
Pod otežanim uvjetima rada smatra se osobito povećana opasnost za život i zdravlje, kao i 

spremnost policijskih službenika za obavljanje policijskih poslova u posebnim radnim uvjetima.  
 
 Također, navedenom odredbom članka 17. Zakona o policiji propisano je da radna mjesta 
kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske 
uredbom. 

 
Ovim prijedlogom Uredbe, u odnosu na tekst važeće Uredbe o radnim mjestima policijskog 

službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju („Narodne novine“, broj: 
129/2011.), smanjuje se broj radnih mjesta policijskih službenika na kojima se, radi otežanih 
uvjeta rada, staž osiguranja računa u povećanom trajanju, pri čemu se postiže  racionalizacija 
troškova Ministarstva unutarnjih poslova te potrebne financijske uštede.   

 
Ovim prijedlogom Uredbe restriktivnije se utvrđuju radna mjesta policijskih službenika s 

otežanim uvjetima rada na kojima nedvojbeno postoji povećana opasnost za život i zdravlje kao i 
spremnost za obavljanje policijskih poslova u posebnim radnim uvjetima. 

 
Također, ovim prijedlogom Uredbe u odnosu na tekst važeće Uredbe o radnim mjestima 

policijskih službenika predlaže se ukinuti staž osiguranja u povećanom trajanju za 1574 radnih  
mjesta odnosno 2794 izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva 
unutarnjih poslova. 

 

Nadalje, za 1716 izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva 
unutarnjih poslova predlaže se smanjenje staža osiguranja u povećanom trajanju na način da se 
umjesto kao 16 mjeseci staža osiguranja za svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju 
policijskih poslova, staž osiguranja računa u trajanju od 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci stvarno 
provedenih u obavljanju policijskih poslova, dok se za 23 sistematizirana izvršitelja predlaže 
smanjenje staža osiguranja na način da se umjesto kao 18 mjeseci staža osiguranja za svakih 12 
mjeseci stvarno provedenih u obavljanju policijskih poslova, staž osiguranja računa u trajanju od 
14 mjeseci za svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju policijskih poslova.  
  

Navedenim brojkama potrebno je pribrojiti brojku od 123 sistematiziranih izvršitelja 
kojima je već ranije ukinut staž osiguranja u povećanom trajanju odnosno status policijskog 
službenika te brojku od 670 sistematiziranih izvršitelja kojima je ukinut staž osiguranja u 
povećanom trajanju. 

 
Na opisani način ostvaruje se ušteda u iznosu od 1.957.000 kn mjesečno odnosno 

23.484.000 kn godišnje. Međutim, kako se radi o policijskim službenicima koji uz osnovni 
koeficijent i dodatke (na koje se obračunava staž osiguranja u povećanom trajanju) imaju i 
mjesečne dodatke  po kolektivnom ugovoru te dodatak od 0,5% po godini radnog staža na koje se 
također obračunava staž osiguranja u povećanom trajanju, ovaj se iznos uštede može povećati i za 
35% pa ukupan iznos ušteda na mjesečnom nivou iznosi 2.642.000 kn, odnosno 31.704.000 kn na 
godišnjem nivou. 



 
 


