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PREDMET: Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi 

javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi 
   - očitovanje Sindikata, dostavlja se 

 
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, 

sukladno odredbi članka 27. stavka 5. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske, dostavlja 
primjedbe i prijedloge na dostavljeni tekst Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o 
raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, kako slijedi: 

 
Ø U članku 22.a, dodaje se novi stavak 7. koji glasi „Javni natječaj za radna mjesta  

rukovodećih državnih službenika iz stavka 1. do 6. ovoga članka obvezno se 
objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu.“. Sadašnji stavak 7. postaje stavak 8.; 

Ø Sindikat smatra da se i na rukovodeće državne službenike moraju odgovarajuće 
primijeniti odredbe Uredbe o testiranju i provjeri posebnih znanja. Mišljenja smo da je 
neprimjereno da se na radna mjesta rukovodećih radnih mjesta imenuju osobe koje 
su prošle samo razgovor (intervju) kojem se, u njihovom slučaju, daje sadržaj koji ne 
odgovara sadržaju razgovora (intervjua) koji prolaze ostali državni službenici pri 
prijamu. Naime, razgovor (intervju) kojim se podvrgavaju kandidati za rukovodeće 
državne službenike trebao bi poslužiti „radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, 
sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu“, dok s e  razgovorom 
(intervjuom) s ostalim kandidatima za službenička radna mjesta „utvrđuje interese, 
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi“. Ovime se 
omogućava prijam državnih službenika na najodgovornija radna mjesta u državnoj 
službi temeljem usmenog razgovora čiji sadržaj nije jasno propisan niti se o njemu 
predviđa voditi zapisnik ili bilješka. Također, nije jasno kako će se provjeravati 
posebna znanja, poput npr. znanja ili poznavanja stranog jezika. Smatramo da bi pri 
prijamu u državnu službu kandidata za rukovodeća službenička radna mjesta uvjeti 
prijama trebali biti daleko rigorozniji od onih za ostale službenike. Međutim, 
predloženim izmjenama i dopunama Uredbe za njih se propisuju lakši uvjeti i 
nedokumentirani sustav provjere stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Pače, kad su 
u pitanju rukovodeći državni službenici razgovor (intervjuu) s kandidatom za 
rukovodeći službenički položaj provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti i sva 
odgovornost za njegov prijam svodi se na mogući neformalni razgovor dvoje ljudi.  

 
S poštovanjem, 

 
 
           PREDSJEDNIK 
             Boris Pleša, dipl. politolog  


