
P r i j e d l o g  
 

 Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne 
novine", broj 92/05), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi  

 

PRAVILNIK 

O SADRŽAJU POSEBNOG IZVJEŠTAJA O OCJENI RADA I UČINKOVITOSTI 
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 

 

 

Članak 1. 

 Ovim  Pravilnikom utvrđuje se sadržaj posebnog izvještaja o ocjeni rada i 
učinkovitosti državnih službenika. 
 

Članak 2. 
 

 Čelnik državnog tijela ocjenjuje državne službenike na prijedlog njihovog 
neposredno nadređenog državnog službenika. 
 Obrazac izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika sastavni je dio 
ovog Pravilnika. 

Članak 3. 

Izvještaj o ocjeni rada i učinkovitosti državnog službenika sadržava: 

1 )  prikaz planiranih poslova, rokove izvršenja poslova i periodičnu kontrolu rada i 
učinkovitosti,  

2) prijedlog ocjene rada i učinkovitosti neposredno nadređenog državnog službenika, 

3) primjedbe državnog službenika na predloženu ocjenu i 

4) mišljenje o prijedlogu ocjene državnog službenika koji je neposredno nadređen državnom 
službeniku koji je predložio ocjenu. 

Članak 4. 

Prikaz planiranih poslova i periodična kontrola rada i učinkovitosti obuhvaća Plan 
rada, rokove u kojima je planirano izvršenje poslova, datum kontrole rada, možebitne izmjene 
i dopune Plana rada, te izvršenje Plana rada. 

 Prijedlog ocjene rada i učinkovitosti obuhvaća realizaciju ukupno izvršenih poslova 
utvrđenih u opisu radnog mjesta i radnim planovima u razdoblju za koje se državni službenik 
ocjenjuje, izraženu u postocima. 



 Primjedba državnog službenika na predloženu ocjenu unosi se u obliku kratkog 
obrazloženja razloga zbog kojih nije zadovoljan predloženom ocjenom, odnosno kao 
napomena da je upoznat s ocjenom i da nema primjedbi.  

 Mišljenje nadređenog državnog službenika o prijedlogu ocjene unosi se u obliku 
kratkog obrazloženja razloga zbog kojih ne prihvaća predloženu ocjenu, odnosno kao 
napomena da nema primjedbi na predloženu ocjenu. 

Članak 5. 
 
 Ocjena rada i učinkovitosti državnih službenika izražava se u postocima na 
slijedeći način:  

1. za ocjenu izvanredan – ispunjeno više od 91% planiranih poslova 
2. za ocjenu odličan – ispunjeno od 81% do 90% planiranih poslova 
3. za ocjenu dobar – ispunjeno od 71% do 80% planiranih poslova 
4. za ocjenu zadovoljava – ispunjeno od 51% do 70% planiranih poslova 
5. za ocjenu ne zadovoljava – ispunjeno do 50% planiranih poslova 

 
Članak 6. 

 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim 
novinama". 
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Obrazloženje 
 
 
 Sukladno članku 84. stavku 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne 
novine", broj 92/05) u različitim fazama postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti službenika 
koristi se poseban izvještaj o ocjeni rada i učinkovitosti, čiji sadržaj pravilnikom propisuje 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. 
 
Rad i učinkovitost državnog službenika ocjenjuje neposredno nadređeni službenik, dok 
konačnu ocjenu rada i učinkovitosti državnog službenika, odnosno rješenje o ocjeni donosi 
čelnik tijela. 

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti, pa se 
predlaže da isti sadrži: prikaz planiranih poslova, rokove izvršenja poslova i periodičnu 
kontrolu rada i učinkovitosti, prijedlog ocjene rada i učinkovitosti neposredno nadređenog 
službenika, primjedbe državnog službenika na predloženu ocjenu i mišljenje o prijedlogu 
ocjene državnog službenika koji je neposredno nadređen državnom službeniku koji je 
predložio ocjenu. 

Predlaže se da prikaz planiranih poslova,  i periodična kontrola rada i učinkovitosti obuhvaća 
plan rada, rokove u kojima je planirano izvršenje poslova, datum kontrole rada, možebitne 
izmjene i dopune Plana rada i izvršenje Plana rada, te da prijedlog ocjene rada i učinkovitosti 
obuhvaća realizaciju ukupno izvršenih poslova utvrđenih u opisu radnog mjesta i radnim 
planovima u razdoblju za koje se državni službenik ocjenjuje, izraženu u postocima. 

U slučaju da državni službenik nije zadovoljan predloženom ocjenom, ima pravo dati 
primjedbu nadređenom službeniku, koja se unosi u izvještaj o ocjeni rada i učinkovitosti u 
obliku kratkog obrazloženja razloga zbog kojih službenik nije zadovoljan predloženom 
ocjenom, odnosno ako se slaže sa predloženom ocjenom, kao napomena da je službenik 
upoznat s ocjenom i da nema primjedbi.  

Pravilnost predložene ocjene, sukladno čl. 86. st. 3. Zakona o državnim službenicima 
kontrolira službenik koji je neposredno nadređen službeniku koji je predložio ocjenu, pa se 
predlaže da se mišljenje o prijedlogu ocjene službenika koji je neposredno nadređen 
službeniku koji je predložio ocjenu unosi u izvještaj o ocjeni rada i učinkovitosti u obliku 
kratkog obrazloženja razloga zbog kojih nadređeni službenik ne prihvaća predloženu ocjenu, 
odnosno kao napomena da nadređeni službenik nema primjedbi na predloženu ocjenu. 

Predlaže se da se ocjena rada i učinkovitost državnih službenika izražava u postocima i to:  
- za ocjenu izvanredan – ispunjeno više od 91% planiranih poslova 
- za ocjenu odličan – ispunjeno od 81% do 90% planiranih poslova 
- za ocjenu dobar – ispunjeno od 71% do 80% planiranih poslova 
- za ocjenu zadovoljava – ispunjeno od 51% do 70% planiranih poslova 
- za ocjenu ne zadovoljava – ispunjeno do 50% planiranih poslova 

 
 
 



 
 


