
  
 

Naš znak:  27/19                                                  U Zagrebu, 17. siječnja 2019.  
 
 

                                                 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Predsjednik, gdin Andrej Plenković 
 
MINISTARSTVO UPRAVE 
Ministar, gdin Lovro Kuščević 

 
 
PREDMET:  Provjera vjerodostojnosti javnih isprava kojima se dokazuje 

odgovarajući stupanj obrazovanja državnih službenika 
- rješenje, predlaže se 

 
Poštovani, 
 
s obzirom na učestale medijske napise o zaposlenima u državnoj službi i 

javnoj upravi temeljem nevjerodostojnih javnih isprava kojima se dokazuje 
odgovarajući stupanj obrazovanja, kao i najnoviju kampanju provjere diploma 
koju je pokrenula ministrica znanosti i obrazovanja, kojima se baca sumnja na 
kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, Sindikat državnih službenika i 
namještenika Republike Hrvatske predlaže odgovarajuća zakonska rješenja kako 
bi se spriječile takve negativne pojave. 

 
S time u svezi predlažemo (tekst označen crvenom bojom) da se Zakon o 

državnim službenicima izmijeni i dopuni kako slijedi: 
 
„Rješenje o prijamu u državnu službu i rasporedu na radno mjesto 

 
Članak 52. (NN 61/17) 

 
(1) Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika tijela ili 

službene osobe u opisu poslova koje je rješavanje o tome, sukladno propisima o 
ustrojstvu državnih tijela. 

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se javnom objavom na 
web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj i web-stranici 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim 
kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave 
na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke 
odnose. 

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kandidat koji je pristupio 
testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od 
dana dostave rješenja. 



(4) Po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka, za osobu primljenu u 
državnu službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto. 

(5) Osoba primljena u državnu službu postaje državni službenik danom 
početka rada. Dan početka rada utvrđen rješenjem o rasporedu na radno mjesto 
može se iz opravdanih razloga odgoditi za najviše 60 dana, o čemu se donosi 
posebno rješenje. 

(6) Ako osoba primljena u državnu službu ne počne raditi određenog 
dana, odnosno u slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu 
službu, može se obaviti izbor između preostalih kandidata koji su zadovoljili na 
provedenom testiranju i intervjuu ili raspisati novi natječaj za popunjavanje 
radnog mjesta. 

(7) Primjerak rješenja o prijmu u državnu službu i javne isprave kojom se 
dokazuje odgovarajući stupanj obrazovanja iz članka 48. stavka 1.a) ovoga 
Zakona, obavezno se dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 
službeničke odnose radi provjere vjerodostojnosti isprave. 

(8) Po izvršenoj provjeri vjerodostojnosti javne isprave kojom se dokazuje 
odgovarajući stupanj obrazovanja, središnje tijelo državne uprave nadležno za 
službeničke odnose o rezultatima provjere obavješćuje državno tijelo koje je 
donijelo rješenje o prijmu te, u slučaju da se ne radi o vjerodostojnoj ispravi, 
odgovarajuće inspekcijsko i pravosudno tijelo. 

(9) Rezultati provjere vjerodostojnosti javne isprave kojom se dokazuje 
odgovarajući stupanj obrazovanja prilažu se u osobni očevidnik državnog 
službenika. 

(10) Provjera vjerodostojnosti javne isprave kojom se dokazuje 
odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 7. ovoga članka provodi se i u slučaju 
povjeravanja poslova putem ugovora o djelu iz članka 62. ovoga Zakona. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak … 

(1) Provjera vjerodostojnosti javne isprave kojom se dokazuje 
odgovarajući stupanj obrazovanja iz članka 52. stavka 7. ovoga Zakona provest 
će se za sve zatečene državne službenike za koje to prethodno nije učinjeno 
odnosno u čijem osobnom očevidniku ne postoji dokaz o vjerodostojnosti takve 
javne isprave.“.   

 
Mišljenja smo da bi se zakonskim uređenjem obveze provjere 

vjerodostojnosti javnih isprava kojima se dokazuje odgovarajući stupanj 
obrazovanja spriječile pojave zapošljavanja u državnoj službi temeljem lažnih 
diploma i uvjerenja i poslala snažna poruka javnosti kako u državnoj službi 
postoji nulta tolerancija spram mogućnosti obavljanje javnih poslova bez 
odgovarajućih kompetencija u pogledu stupnja obrazovanja. 

 
Također, spriječila bi se mogućnost instrumentalizacije pojedinačnih 

slučajeva u svrhu osobnih ili stranačkih političkih probitaka, koji se u javnosti 
prikazuju kao osobna ili stranačka odlučnost u raščišćavanju negativnih 
društvenih pojava.  



 
Naravno, bilo bi poželjno jednaka rješenja donijeti i u području 

zapošljavanja u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, javnim službama, 
agencijama, državnim tvrtkama, ali i kada su u pitanju državni dužnosnici za čije 
imenovanje nije uvjet odgovarajući stupanj obrazovanja, no koji se u javnosti 
legitimiraju, između ostalog i svojim dostignutim stupnjem obrazovanja. 

 
S poštovanjem,      

 
        GLAVNI TAJNIK 
           Siniša Kuhar 

 


