
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA 
I  PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA 

 
 

I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 
  Ustavna osnova za donošenja Zakona o dopunama Zakona o obvezama i pravima 
državnih dužnosnika 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 
  
 Obveze i prava državnih dužnosnika u tijelima državne vlasti  te njihove plaće za 
vrijeme obnašanja državne dužnosti uređeni su Zakonom o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika (Narodne novine, broj 101/1998., 135/1998., 105/1999., 25/2000., 73/2000., 
30/2001., 59/2001., 114/2001., 153/2002., 163/2003., 16/2004., 30/2004., 121/2005., 
151/2005., 141/2006., 17/2007. i 82/2007.) Člankom 1. stavkom 2. Zakona o obvezama i 
pravima državnih dužnosnika taksativno su navedeni dužnosnici na koje se primjenjuju 
odredbe toga Zakona, a člankom 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika 
propisan je način izračuna plaća državnih dužnosnika te su utvrđeni koeficijenti za izračun 
plaća. 
 
                 Vlada Republike Hrvatske je 23. studenog 2006. godine na temelju članka 72. 
Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ("Narodne novine" 85/2006.) 
osnovala Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: 
Zavod).  Zavod je upisan u sudski registar 29. lipnja 2007. godine.  
                 

      Sukladno odredbi članka 51. Zakona i članka 12. Uredbe o osnivanju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu ("Narodne novine" broj 130/2006.) 
radom Zavoda rukovodi ravnatelj koji ima zamjenika i pomoćnike. 
                 

      U cilju određivanja plaće ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja 
Zavoda, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 02. kolovoza 2007. godine, 
Uredbom o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne 
novine", broj 82/2007.) - donesenoj temeljem članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike 
Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora ("Narodne 
novine", broj 115/2005. i 121/2005.-ispravak) utvrdila dopunu članka 1. stavka 2. Zakona o 
obvezama i pravima državnih dužnosnika na način da se dužnosnicima u smislu toga Zakona 
smatraju ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te dopunu članka 12. stavka 3. istoga Zakona 
na način da se kao koeficijent za izračun plaće, analogno direktoru, zamjeniku direktora i 
pomoćnicima direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odredi koeficijent na 
sljedeći način: 
                                                     - ravnatelj zavoda       -  4,55 

 - zamjenik ravnatelja  -  4,26 
   - pomoćnik ravnatelja  -  3,97 
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  Obzirom na vremensku ograničenost uredbi Vlade donesenih na temelju zakonskih 
ovlasti, potrebno je da Hrvatski sabor donošenjem predloženih dopuna Zakona utvrdi kao 
nove dužnosnike ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te im utvrdi koeficijente složenosti poslova za 
izračun njihovih plaća. 
 
III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE 

ZAKONA  
 

 Provedba ovog Zakona zahtijevat će 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. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, kojom je propisana mogućnost donošenja određenih zakona 
po hitnom postupku. 
 
  Potrebno je hitno Zakonom o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika utvrditi kao nove dužnosnike ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika 
ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te im odrediti 
koeficijente za određivanje plaće. Naime, Uredbom o dopunama Zakona o obvezama i 
pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 82/2007.) ravnatelj, zamjenik 
ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja 
na radu utvrđeni su kao državni dužnosnici, ali zbog vremenske ograničenosti uredbi Vlade 
donesenih na temelju zakonskih ovlasti, potrebno je da Hrvatski sabor donošenjem 
predloženih dopuna Zakona utvrdi kao nove dužnosnike ravnatelja, zamjenika ravnatelja i 
pomoćnike ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te 
im utvrdi koeficijente složenosti poslova za izračun njihovih plaća. 
 
   
V.  TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM 
 

 Uz prijedlog za donošenje ovog Zakona dostavlja se Konačni prijedlog zakona o 
dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. 
 
 
VI.  TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 
 
 Prilaže se tekst važećeg Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika 
(Narodne novine, broj 101/1998., 135/1998., 105/1999., 25/2000., 73/2000., 30/2001., 
59/2001., 114/2001., 153/2002., 163/2003., 16/2004., 30/2004., 121/2005., 151/2005., 
141/2006., 17/2007. i 82/2007.), čije se odredbe dopunjuju.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA 

 O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA 
 

Članak 1. 
 

 U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 
101/1998., 135/1998., 105/1999., 25/2000., 73/2000., 30/2001., 59/2001., 114/2001., 
153/2002., 163/2003., 16/2004., 30/2004., 121/2005., 151/2005.,  141/2006., 17/2007. i 
82/2007.)  u članku 1. stavku 2. iza podstavka 25. dodaje se novi podstavak 26. koji glasi:  
"- ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje zaštite zdravlja na radu,"  

Dosadašnji podstavci 26. - 28. postaju  podstavci  27. - 29.  
 

Članak 2. 
 

U članku 12. stavku 3. točki 9. iza podtočke d) dodaje se podtočka e) koja glasi:  
"e) ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu                        
4,55". 
 

U točki 10. iza podtočke g) dodaje se podtočka h) koja glasi:  
"h) zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja 
na radu      4,26". 
 

U točki 12. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:  
"c) pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja 
na radu      3,97". 

 
Članak 3.  

 
 Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopunama 
Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 82/2007.) 
  

 
Članak 4. 

 
 Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 
Uz članak 1.  

 
 Ovom odredbom mijenja se popis državnih dužnosnika na način da se na taj popis 
dodaju ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje zaštite zdravlja na radu.  
 

Uz članak 2.  
 
 Obzirom da dopunom popisa državnih dužnosnika ravnatelj, zamjenik ravnatelja i 

pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 
postaju državni dužnosnici, potrebno je odgovarajućim dopunama članka 12. stavka 3. 
Zakona obvezama i pravima državnih dužnosnika utvrditi koeficijente za izračun njihove 
plaće.  
 

Uz članak 3.  
 

 Ovom odredbom utvrđuje se prestanak važenja Uredbe o dopunama Zakona o 
obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 82/2007.), obzirom da se 
pitanje uređeno tom Uredbom predlaže urediti Zakonom.  

 
 
Uz članak 4.  
 
Ovom odredbom utvrđuje se dan stupanja na snagu Zakona.  
 

 


