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Zagreb, 12. siječnja 2018.

ZASTUPNICAMA [ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGASABORA

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA

Na temelju članka 33. stavka ]. podstavka 3. Peslovnika Hrvatskoga sabora uprilogu upućujem Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela natemelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbOmčlanka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanjeiz djelokruga Hrvatskoga sabora (“Narodne novine", broj 121/17) podnijela Vlada RepublikeHrvatske, aktom od 11. siječnja 2018. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskogasabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila L0vru Kuščcvića, ministra uprave, te DarkaNekića i Katicu Prpić, državne tajnike u Ministarstvu uprave.
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Zagreb, 11. siječnja 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće 0 Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti

Na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama 
uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 121/17), 
Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor da je na temelju zakonske ovlasti 
donijela:

Uredbu o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 4/18).

Navedena Uredba s obrazloženjem dostavlja se u prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Lovru Kuščevića, ministra uprave, te Darka 
Nekića i Katicu Prpić, državne tajnike u Ministarstvu uprave.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

Zagreb, siječanj 2018.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama 
ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 121/17), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

0 dopuni Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Članak 1.

U Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08 i 61/11), u članku 28., iza stavka 2. 
dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe rada na aktivnostima vezanim 
uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se 
može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Osobe koje se 
zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima ne smatraju se službenicima i 
namještenicima lokalne jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.“.

Dosadašnji stavci 3. - 5. postaju stavci 4. - 6.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim
novinama.
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Zagreb, 11. siječnja 2018.
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Obrazloženje

U članku 28. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08 i 61/11) propisano je da 
služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg 
privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

S obzirom na potrebu zapošljavanja na poslove provedbe projekata financiranih iz 
fondova ili programa Europske unije na određeno vrijeme u trajanju dužem od 12 mjeseci, što 
važeći Zakon ne omogućava, predlaže se dopuna članka 28. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojoj se zbog potrebe 
rada na provedbi projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba 
može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Predložena odredba 
odnosi se na zapošljavanje voditelja projekta, administratora, koordinatora i drugih osoba koje 
rade na poslovima vezanim uz upravljanje projektom, koji se smatraju službenicima lokalnih 
jedinica.

Međutim, osobe koje se zapošljavaju radi neposredne provedbe ostalih projektnih 
aktivnosti, odnosno na poslovima koji su predmet projekta (npr. zapošljavanje žena 
pripadnica ranjivih skupina i si.), ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne 
jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.

Na ovaj način omogućilo bi se jačanje administrativnih kapaciteta jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave i osigurali potrebni uvjeti za provedbu samih projekata, 
koji su u javnom interesu odnosno interesu jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Tako npr. „Zaželi - program zapošljavanja žena““ u skladu je s europskim i 
nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U 
skladn je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica Europske unije s naglaskom 
na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se 
kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, 
a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Program će provoditi 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 
mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s 
naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom 
spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve 
obiteljskog nasilja, beskućnice. Također ističe se potreba zapošljavanja na određeno vrijeme u 
trajanju dužem od 12 mjeseci u slučaju velikih infrastrukturnih projekata iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj, čija provedba traje do 72 mjeseca.

Plaće zaposlenih na provedbi projekata koji se financiraju iz fondova ili programa 
Europske unije na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, osiguravaju se iz 
sredstava fondova Europske unije, a ne iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.

Sličnog sadržaja je i odredba članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima 
(Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 
138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), kojom se omogućilo 
zapošljavanje državnih službenika na određeno vrijeme za potrebe rada na projektu koji se 
financira iz fondova ili programa Europske unije duže od 12 mjeseci, odnosno za vrijeme 
trajanja projekta.
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