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Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 

ODLUKU 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM 

SLUŽBENICIMA 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je 

Hrvatski sabor donio na sjednici 16. ožujka 2012, godine. 

Klasa: 011-01/12-01/36 

Urbroj: 71-05-03/1-12-2 

Zagreb, 20. ožujka 2012. 

Predsjednik 

Republike Hrvatske 

Ivo Josipović, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA 

Članak 1. 

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 

49/11. i 150/11.) u članku 74.a stavak 2. mijenja se i glasi: 

»(2) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka, Vlada može za obavljanje 

poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1. ovoga članka ovlastiti najduže do šest mjeseci 

državnog službenika zatečenog u državnoj službi.«. 

Članak 2. 

Iza članka 74.a dodaju se naslovi i članci 74.b i 74.c koji glase: 

»Radna mjesta u kabinetu ministra 

Članak 74.b 

(1) Državni službenici raspoređuju se na radna mjesta u kabinetu ministra na određeno 

vrijeme do dana prestanka mandata ministra. 

(2) Ako se na radno mjesto iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje državni službenik istog ili 

drugog državnog tijela, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o premještaju. 

Državni službenik prava iz službe ostvaruje u državnom tijelu u koje je premješten. 



(3) Po prestanku mandata ministra službenici iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se na 

slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, a ako nema slobodnog radnog mjesta na 

koje se mogu rasporediti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stavljanju 

službenika na raspolaganje Vladi. 

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. – 3. ovoga članka žalbu može izjaviti službenik za kojeg se 

rješenje donosi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na radna mjesta u Uredu 

predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika 

Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i kabinetu 

predstojnika državnog ureda. 

Članak 74.c 

(1) Na radna mjesta iz članka 74.b stavka 1. ovoga Zakona osobe se mogu primiti u državnu 

službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za 

prijam u državnu službu. 

(2) Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se raspoređivati na radna mjesta 

izvan kabineta ministra. 

(3) Na državne službenike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona 

o probnom radu, državnom stručnom ispitu, premještaju i napredovanju. 

(4) Državnom službeniku iz stavka 1. ovoga članka državna služba može prestati prije isteka 

mandata ministra na temelju odluke ministra. 

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na radna mjesta u Uredu 

predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade, Uredu potpredsjednika 

Hrvatskoga sabora, Uredu potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva i kabinetu 

predstojnika državnog ureda.«. 

Članak 3. 

U članku 76. stavku 1. riječi: »unutar iste kategorije,« brišu se. 

Stavak 3. briše se. 

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »državnog službenika« zarez i 

riječi: »ako ima više od 20 godina radnog staža ili« brišu se. 

Stavak 5. briše se. 

Članak 4. 

Članak 76.a mijenja se i glasi: 



»(1) Kada to zahtijevaju potrebe službe, službenik tijela lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, odnosno službenik iz javne službe iznimno može biti premješten na radno mjesto 

u državnu službu pod uvjetima iz članka 76. ovoga Zakona. 

(2) Državni službenik može biti premješten u tijelo lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, odnosno javnu službu pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka. 

(3) Za premještaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka potreban je prethodni pisani sporazum čelnika 

tijela, odnosno javne službe. 

(4) Javne službe u smislu odredbi ovoga članka su javne ustanove i druge pravne osobe 

kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod 

za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se 

sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.«. 

Članak 5. 

U članku 96.a iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 

»(4) Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju suglasnosti smatra se da je 

suglasan s pokretanjem postupka zbog povrede službene dužnosti sindikalnog povjerenika. 

(5) Ako sindikat uskrati suglasnost iz stavka 3. ovoga članka, čelnik tijela može u roku od 15 

dana od dana dostave očitovanja sindikata zatražiti da suglasnost nadomjesti odluka 

nadležnog upravnog suda. Postupak pred upravnim sudom je hitan.«. 

Članak 6. 

Članak 127. mijenja se i glasi: 

»(1) Kad se donese pravilnik o unutarnjem redu na temelju novog akta o unutarnjem 

ustrojstvu, službenici se raspoređuju na radna mjesta iz tog pravilnika prema potrebama 

službe i stručnom znanju. 

(2) Državnog službenika se kod rasporeda iz stavka 1. ovoga članka ne može bez njegove 

suglasnosti rasporediti u drugo mjesto rada, koje je udaljeno više od 30 kilometara od mjesta 

njegova stanovanja ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike. 

(3) Ako se u skladu s uredbom o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ukidaju pojedine 

ustrojstvene jedinice tog tijela, pojedina radna mjesta u državnom tijelu ili se smanjuje 

potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji su do tada bili 

raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, raspoređuju 

se na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. 

(4) Ako nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, 

donosi se rješenje o stavljanju na raspolaganje. 



(5) Rješenje o rasporedu na radno mjesto, odnosno rješenje o stavljanju na raspolaganje Vladi, 

sukladno odredbama stavka 1. – 4. ovoga članka, donosi se u roku od dva mjeseca od stupanja 

na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu. 

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalbu može izjaviti državni službenik za kojeg se 

rješenje donosi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

(7) Do donošenja rješenja iz stavka 5. ovoga članka, službenici nastavljaju obavljati poslove 

koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu čelnika 

tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.«.  

Članak 7. 

U članku 151.a točki 10. brojka: »3,68« zamjenjuje se brojkom »4,12«. 

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

»(2) Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna 

prava državnih službenika, plaća savjetnika predsjednika Vlade izračunavat će se prema 

koeficijentu glavnog tajnika ministarstva, a plaća zamjenika predstojnika Ureda predsjednika 

Hrvatskoga sabora izračunavat će se prema koeficijentu glavnog tajnika u državnom uredu.«. 

Članak 8. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 023-03/12-01/06 

Zagreb, 16. ožujka 2012. 

HRVATSKI SABOR 

Predsjednik 

Hrvatskoga sabora 

Boris Šprem, v. r. 

 


