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      SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU 
      Državni tajnik, gosp. Antun Palarić 
 
 
PREDMET: Prijedlog uredbe o mogućnostima rada državnog službenika na 

izdvojenim mjestima i rada s nepunim radnim vremenom 
- mišljenje Sindikata, dostavlja se 

 
Poštovani, 
 
dostavljamo Vam mišljenje Sindikata državnih i lokalnih službenika i 

namještenika Republike Hrvatske na predmetnu uredbu. 
 
Mišljenja smo da je predloženom Uredbom promašen smisao instituta rada 

na izdvojenom radnom mjestu odnosno «rada na daljinu» (teleworking), te da je 
stoga Uredbom predviđena daleko manja mogućnost rada na izdvojenim 
mjestima od one koju predviđa Zakon o radu i koju poznaje europska praksa. 

Zakon o radu, naime, ne vezuje institut rada na izdvojenom radnom mjestu 
uz osobna obilježja radnika kako se to čini u Uredbi, već govori isključivo o 
mogućnosti sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u 
drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. 

Međunarodna konvencija broj C177 iz 1996 o radu u kući takvog 
zaposlenika definira kao fizičku ili pravnu osobu koja izravno ili preko posrednika, 
ovisno o tome je li nacionalnim zakonodavstvom predviđena mogućnost 
posredovanja, radom kod kuće obavlja svoju poslovnu aktivnost.  

Stoga sužavanje mogućnosti rada na izdvojenom radnom mjestu samo na 
određenu skupinu roditelja, osoba s invaliditetom ili osoba kojima je utvrđena 
profesionalna nesposobnost za rad predstavlja onemogućavanje angažiranja 
ostalih službenika na takvim poslovima. 

Također, upitno je je li u duhu integracije osoba s invaliditetom u svijet 
rada, u situaciji kad državna tijela vrlo nevoljko zapošljavaju ovu populaciju, 
predvidjeti posebnu skupinu poslova na kojoj se oni mogu zapošljavati, posebice 
ako se radi o poslovima koji ne uključuju rad sa strankama ili rad s povjerljivim 
dokumentima, što dodatno upućuje na percepciju osoba s invaliditetom kao manje 
vrijednih osoba. 

Bojimo se da bi donošenjem ovakve Uredbe državna tijela još rjeđe 
zapošljavala osobe s invaliditetom, izgovarajući se pri tome na Uredbu i 
eventualni manjak poslova na kojima takve osobe mogu raditi. 

Skrećemo pozornost da ovakvo uređivanje rada na izdvojenim mjestima ne 
odražava ni potrebe državnih tijela za angažiranjem stručnjaka različitih profila 
kojima bi mogućnost rada kod kuće eventualno bila dodatni motiv za 
zapošljavanje u državnoj službi. 

Vjerujemo da bi stručni savjetnici angažirani na određenim poslovima, 
prevoditelji, različiti analitičari, normativni stručnjaci, uređivači Internet stranica i 



brojni drugi stručnjaci svoj posao itekako uspješno mogli obavljati kod kuće, 
koristeći blagodati elektronske komunikacije, čime bi i sama državna tijela 
pokazala odgovarajuću fleksibilnost, i lakše prevladala eventualni nedostatak 
prostornih kapaciteta. 

 
S time u svezi predlažemo da se članak 3. Uredbe izmjeni na sljedeći 

način: 
 

«Državni službenici koji mogu obavljati poslove na izdvojenom mjestu 
Članak 3. 

 
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu može se odobriti državnom 

službeniku koji ispunjava formalne uvjete za prijam u državnu službu i pokazao je 
zadovoljavajuće rezultate na provedenim testiranjima. 

Pri zapošljavanju državnih službenika na izdvojenim radnim mjestima 
državno tijelo naročito će voditi računa o popunjavanju ovih radnih mjesta iz 
redova službenika koji je: 
– roditelj s djetetom do šest godina starosti, 
– samohrani roditelj s djetetom do 10 godina starosti, 
– roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, 
– hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, 
– invalid ili 
– kojem je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost 

od nastanka invalidnosti, 
ne umanjujući njihove šanse za zapošljavanje pod jednakim uvjetima na ostala 
radna mjesta u državnom tijelu za koja ispunjavaju zakonom propisane uvjete.»   
 
   

Nadamo se da će te naše primjedbe razmotriti s odgovarajućom 
pozornošću i rad na izdvojenom radnom mjestu regulirati uz puno uvažavanje 
potreba državne službe, jednake dostupnosti radnih mjesta za sve i dodatnih 
mogućnosti zapošljavanja socijalno ranjivih društvenih skupina. 

 
S poštovanjem, 
 
 
         TAJNIK 
                        Siniša Kuhar 

 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
1. Ured za socijalno partnerstvo 
2. Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida 
3. Povjerenstvo Vlade RH za osobe s invaliditetom 

 
 
      


