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Poštovana,  

 

Slijedom Vaše zamolbe za pomoć i zajedničku aktivnost u rješavanju legitimnih prava 

zaposlenika u školama, s naglaskom na posljedice primjene Odluke Vlade RH o zabrani novog 

zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN, br. 70/16-91/18, dalje: Odluka) 

osobito na zapošljavanje administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja u osnovnoškolskim 

ustanovama, proveli smo ispitni postupak, te zatražili očitovanje Ministarstva znanosti i 

obrazovanja (dalje: MZO). 

 

U odgovoru upućenom pučkoj pravobraniteljici, a Vama dostavljenom na znanje, MZO ističe da 

je svjesno da broj izvršitelja  na pomoćnim poslovima znatno utječe na kvalitetu boravka učenika 

u osnovnim školama, no s obzirom na ograničena sredstva u Državnom proračunu i Odluku, nije 

u mogućnosti  odobriti sve zahtjeve za zapošljavanjem radnika na tim poslovima, već isključivo 

one  za koje utvrdi da su nužno opravdani i usklađeni s mogućnostima financiranja na pozicijama 

MZO-a u Državnom proračunu.  

 

Nastavno na navedeno, podsjećajući da je pučka pravobraniteljica sukladno Zakonu o pučkom 

pravobranitelju (NN br. 76/12) kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu 

ljudskih prava i sloboda, u godišnjim izvješćima za 2018. i 2019. Hrvatskom saboru, uputila 

preporuku Vladi RH da preispita odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i 

namještenika u javnim službama, vodeći računa o stvarnim potrebama zapošljavanja. I u ovoj 

godini nastavljamo pratiti istu problematiku, odnosno izvršenje dane preporuke koju smatramo 

izuzetno važnom, pogotovo s obzirom na aktualno stanje i upute za rad koje su osnovnoškolskim 

i srednjoškolskim ustanovama dali Nastavni zavod za javno zdravstvo i MZO, za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19. 

 



Prilikom pripreme Izvješća, oslanjamo se na pritužbe koje građani upućuju pučkoj 

pravobraniteljici, izvješća državnih tijela i nevladinih udruga, sindikata, relevantna istraživanja, 

informacije iz medija i drugo. U nastojanju da ono bude što sveobuhvatnije, pozivamo i Vas na 

suradnju i dostavu informacija, iskustava i zapažanja vezanih uz Vaš djelokrug rada, koje 

smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije u RH u 2020.godini. 

 

Slijedom navedenog, molimo Vas za očitovanje i o eventualnim posljedicama primjene Odluke 

na radne uvjete u obrazovnim institucijama s obzirom na organizaciju rada sukladno uputama za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, nastavno na problem neisplate božićnica 

zaposlenicima škola koji imaju sklopljene ugovore na određeno vrijeme, a posebice Vas molimo 

da nas izvijestite ukoliko se isti problem pojavio i prilikom isplate regresa u lipnju odnosno 

srpnju te jesu li se zaposlenicima otkazivali ugovori o radu neposredno prije ljetnih školskih 

praznika. Također, ukoliko raspolažete informacijama, molimo da nam dostavite podatke o dobi 

takvih zaposlenika, kao i stupnju njihova obrazovanja.  

 

S poštovanjem, 

PUČKA PRAVOBRANITELJICA 

Lora Vidović 

 

 

 

 

 

 

 

 


