
(“Narodne novine” broj 52. od 07.05.2008. i broj 125. od 29.10.2008.) 
 

 

HRVATSKI SABOR 

 

Na temelju članka 42. i 43. stavak 2. točka c) Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” 

br. 92/05., 107/07. i 27/08.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu tajnik 

Hrvatskoga sabora utvrđuje sljedeći 
 

 

PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU HRVATSKOGA SABORA ZA 2008. GODINU 

(KRATKOROČNI PLAN) 
 

 

Članak 1. 
Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Stručnu službu 

Hrvatskoga sabora tijekom 2008. godine. 
 

Članak 2. 
Plan prijama u državnu službu sadrži: 
– stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Hrvatskom saboru, 
– potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2008. godinu, 
– potreban broj vježbenika, 
– potreban broj službenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, te 
– plan prijama u državnu službu pripadnika nacionalnih manjina. 

 

Članak 3. 
U Stručnoj službi Hrvatskoga sabora zaposlen je 251 službenik. 

 

Članak 4. 
Utvrđuje se potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2008. godinu: 
– VSS – 11 službenika 

– SSS – 6 službenika. 
 

Članak 5. 
(1) Utvrđuje se prijam 8 vježbenika – VSS. 

(2) Utvrđuje se prijam 4 vježbenika – SSS. 

 

Članak 6. 
Utvrđuje se prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla: 
– 15 službenika: 8 VSS i 7 SSS. 

 

Članak 7. 
(1) Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora 

pripadnicima nacionalnih manjina. 

(2) U Stručnoj službi Hrvatskoga sabora zaposleno je 12 pripadnika nacionalnih manjina. 
 

Članak 8. 
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, internog 

oglasa ili premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje. 

 

Članak 9. 
Plan prijama u državnu službu objavljuje se u “Narodnim novinama”, dnevnom listu “Vjesnik” i na 

web-stranici Središnjega državnoga ureda za upravu. 
 

Članak 10. 



Plan prijama u državnu službu Hrvatskog sabora za 2008. godinu  (“Narodne novine” broj 52. od 
07.05.2008.) stupa na snagu danom donošenja. 
 

Članak 11. 

Plan o izmjeni Plana prijama u državnu službu Hrvatskog sabora za 2008. godinu (“Narodne novine” 
broj 125. od 29.10.2008.) stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama”, 

najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i web-stranici 

Središnjeg državnog ureda za upravu. 
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