
Na temelju dlanka 149. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj
157113, 151114,33/15 i93/15) idlanka 21. to6ke 17. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (Narodne novine, brq 28114 i 24115), nakon prethodnog savjetovanja sa Sindikatom
zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju, Radni6kim sindikatom HZMO, Nezavisnim
sindikatom zaposlenih u mirovinskom osiguranju, Sindikatom radnika, sporta i rekreacije u
hrvatskom mirovinskom osiguranju, Sindikatom dipl. pravnika i upr. pravnika zaposlenih na
provedbi propisa mirovinskog osiguranja u HZMO-u i Novim sindikatom, Upravno vijece
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici odrZanoj 14. lipnja 2016., donosi

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA
O POLOZAJNIM RADNIM MJESTIMA U

HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

elanak'1.

U Pravilniku o poloZajnim radnim mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
KLASA: 041-01-14-0216 URBROJ: 341-99-01101-14-22 od 29. svibnja 2014., u dlanku 1. stavak
3. mijenja se i glasi:
,,Unutarnje ustrojstvene jedinice Zavoda. sektor, ured, odjel i odsjek mogu biti dio ustrojstvene
jedinice Sredi5nje sluZbe, a odjel, odsjek i ispostava dio podrudnih ustrojstvenih jedinica,
podrudnih sluZbi i podrudnih ureda."

U dlanku 3., stavak 2. bri5e se.

Clanak 2.

dtanak 3.

U dlanku 5., u stavku f . iza rijeli,,internog" dodaju se rije6i ,,ilijavnog".

U stavku 2. rije6,, internog" bri5e se.

U stavku 4. rije6i ,javni natjedaj" zamjenjuju se rijedima ,,novi interni ilijavni natje6aj."

U stavku 5. iza rije6i ,,iz stavka" dodaju se rije6i ,,3. ili'.

6lanak 4.

Ova odluka objavljuje se na oglasnim plodama svih ustrojstvenih jedinica Zavoda, a stupa na
snagu sljede6eg dana od dana objave na oglasnoj plo6i u sjedi5tu Zavoda, A. Mihanovi6a 3 u
Zagrebu.

KLASA: 041-01116-0215
URBROJ: 341 -99-01 101 -1 6-5
Zagreb, 1 4. lipnja 201 6.

VIJECA



OBRAZLOZENJE

Prijedlog Odluke o l. izmjeni i dopuni Pravilnika o poloZajnim radnim mjestima u Hrvatskom

zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke), izradenje radi uskladenja

sa Statutom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broi 28114. i 24115.) i

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, KLASA: 140-

01114-07t6, URBROJ: 341-99-07t02-14-1 od 30. srpnja 2014. i KLASA: 140-01114-0716,

URBROJ: 341-99-07115-2 od 29. lipnja 2015. te poslovnim potrebama Zavoda.

Dono5enjem Zakona o jedinstvenom tijelu vje5ta6enja (Narodne novine, broi 85114 i 95/15)

osnovano je jedinstveno tijelo vje5tadenja u okviru Zavoda za vje5tadenje, profesionalnu

rehabilitaciju i zapo5ljavanje osoba s invaliditetom, koje je zapodelo s radom 't . sijednja 2015., te
je uslijed toga Centar za medicinsko vje5tadenje prestao s radom kao unutarnja ustrojstvena
jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i bri5e se iz Pravilnika o poloZajnim radnim

mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Prijedlogom Odluke predvida se i izmjena odredbe Clanka 5. Pravilnika o poloZajnim radnim

mjestima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje uvodenjem mogu6nosti ponavljanja

internog natjedaja za popunjavanje poloZajnih radnih mjesta bez obaveze raspisivanja javnog

natje6aja u situaciji kada se na prvi objavljeni interni natjedaj nitko ne javi ili nitko od prijavljenih

kandidata ne bude izabran. U primjeni vaheee odredbe dlanka 5. stavka 4. Pravilnika uodeno da

ne postoji uvijek potreba za raspisivanjem javnog natjedaja nakon prvog neuspje5nog internog

natjedaja, ve6 je 6est sludaj da je potrebno ponoviti interni natjedaj. Predlo2ena izmjena odredbe

dlanka 5. Pravilnika daje Zavodu ve6u fleksibilnosti i vi5e mogu6nosti popunjavanja poloZajnih

radnih mjesta, dime se izbjegavaju i nepotrebni troikovi oglasa za javni natjedaj kada nije

nuZan, dodatno se omogu6uje racionalizacija novih zapo5ljavanja, a na polo2ajnim radnim

mjestima na poslovima specifidnim upravo za djelatnost Zavoda u vezi ostvarivanja prava iz

mirovinskog osiguranja u pravilu se i na javni natjedaj javljaju radnici iz Zavoda s iskustvom na

tim poslovima.


