
  
 
Naš znak: 279/11     U Zagrebu, 29. rujna 2011. g. 
 
 
 
       MINISTARSTVO UPRAVE 
 
 
PREDMET:  Nacrt prijedloga Uredbe o postupku i kriterijima  

ocjenjivanja državnih službenika 
- primjedbe i prijedlozi Sindikata 

 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike 

Hrvatske očituje se na dostavljeni Nacrt prijedloga Uredbe o postupku i kriterijima 
ocjenjivanja državnih službenika kako slijedi: 

 
1. U članku 4. stavku 1. iza riječi „Neposredno nadređeni“ trebalo bi dodati riječi 

„dužnosnik ili službenik“ kako bi stavak kao rečenica imao smisla; 
2. U stavku 2. istoga članka za „prijedlog godišnje ocjene“ kaže se kako će se u 

daljnjem tekstu koristiti riječi „Prijedlog godišnje ocjene“, što nema smisla jer 
se time ništa ne skraćuje; 

3. Postavlja se i pitanje je li u duhu hrvatskog jezika pisati velikim početnim 
slovima i nazive dokumenata poput različitih obrazaca, izvješća i sl. pa tako u 
rečenicama (stavcima) svako malo imamo velika slova; 

4. U članku 5. stavku 4. kaže se da „o primjedbama na rad i postupanje odnosno 
upozorenjima iz stavka 3. ovog članka neposredno nadređeni na prikladan 
način vodi odgovarajuće evidencije“. Smatramo kako bi ovaj „prikladan način“ 
trebalo također standardizirati, u obliku odgovarajućih obrazaca i to „Zabilješka 
o izrečenoj usmenoj opomeni službeniku“ i „Upozorenje zbog nepoštivanja 
službene dužnosti“, koje bi trebao potpisati i službenik kojem se izriče. Ovo iz 
razloga što se uredbom uvode tri kategorije upozorenja od kojih prva bitno ne 
utječe na ocjenu, druga bitno utječe na ocjenu, a treća predstavlja zapreku za 
dobivanje ocjene „uspješan“ ili više ocjene. Također, smatramo da bi se 
upozorenja koja bitno utječu na ocjenu trebala na odgovarajući način 
evidentirati u obrascu prijedloga godišnje ocjene, a ne samo „prilagati“, kako je 
to propisano stavkom 5.; 

5. Smatramo da bi se u članku 14. stavak 2. posebni kriteriji trebali dopuniti 
individualnim doprinosom strateškim ciljevima od strane službenika, a ne 
samo rukovodećih službenika. Naime, brojni službenici u statusu savjetnika i 
viših savjetnika sudjeluju u radu različitih radnih skupina za izradu zakona, 
podzakonskih akata i stručnih podloga koje služe kao temelj ili se njima 
utvrđuju politike na razini pojedinih djelatnosti, odnosno područja iz 
nadležnosti državnih tijela. Ovaj doprinos nije obuhvaćen kriterijima 
nabrojenima u stavku 2., a predstavlja itekako značajan doprinos radu 
državnog tijela; 

6. Člankom 15. stavkom 5. propisano je da „državni službenik ne može biti 
ocijenjen ocjenom „uspješan“ ili višom ocjenom ako su mu tijekom 
kalendarske godine učestalo upućivana pisana upozorenja zbog 
nepoštivanja službene dužnosti“. Pojam „učestalo“ je nedovoljno jasan kako 



zbog toga što podliježe mogućnosti različite interpretacije koji se broj pisanih 
upozorenja može smatrati učestalim, a, također, ne govori ništa o kvaliteti 
takvih upozorenja u smislu članka 5. Uredbe, odnosno uzimaju li se u obzir 
samo upozorenja koja bitno utječu na ocjenu ili i ona koja ne utječu bitno na 
ocjenu, tj. zbrajaju li se pri tome „kruške i jabuke“ ili ne. Stoga držimo 
potrebnim preciznije definirati pojam „učestalo upućivana pisana upozorenja“ i 
to kako u pogledu broja tako i u pogledu činjenice o kakvim upozorenjima se 
radi; 

7. Budući da Uredbom nije riješena situacija koja se javlja u praksi, a to je da 
nadređeni i neposredno nadređeni u roku ili uopće ne ocijene službenika, 
predlaže se Uredbu dopuniti novim stavkom sljedećeg 6. sljedećeg sadržaja: 
(6) Neposredno nadređeni državni službenik koji ne predloži ocjenu za 
državnog službenika za praćenje čijeg rada je nadležan u roku iz članka 12. 
stavka 1. ove Uredbe ne može biti ocijenjen ocjenom „uspješan“ ili višom 
ocjenom; 

8. Sindikat drži kako je Uredbu potrebno upotpuniti obvezom izrade 
standardiziranog izvješća o ocjenama, broju i strukturi ocijenjenih službenika i 
namještenika i broju neocijenjenih službenika i namještenika iz kojeg će biti 
razvidno na koji se način vrši ocjenjivanje u pojedinim državnim tijelima, tj. 
ocjenjuje li se zaista individualni doprinos svakog službenika i namještenika ili 
se provodi ujednačeno ocjenjivanje. Ovo bi izvješće trebalo definirati kao 
poseban obrazac i propisati obvezu njegove dostave središnjem državnom 
tijelu nadležnom za službeničke odnose; 

9. Traži se i propisivanje obveze jedinica za ljudske potencijale da čelnika 
državnog tijela po završetku svakog ciklusa ocjenjivanja obavijeste o broju 
državnih službenika koji su temeljem ocjena stekli uvjete za izvanredno 
promaknuće, a u cilju formaliziranja praćenja njihovog karijernog razvoja;    

10. Predlažemo da se u obrascu „Izvješće o učinkovitosti  rada,….“ ponuđeni 
odgovori iskažu na način da se prvo ponude najbolji rezultati, a da se na kraju 
nalaze najlošiji rezultati, sukladno obrascu prijedloga ocjene u kojem se 
ocjene prikazuju u slijedu od najveće do najmanje (najlošije). Za očekivati je 
da će većina službenika biti ocijenjena ocjenama „uspješan“ i višim ocjenama 
pa tome treba prilagoditi i odgovore kojima će se vrednovati rezultati rada.   

 
 

S poštovanjem, 
 
 
         GLAVNI TAJNIK 
                      Siniša Kuhar 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

 


