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Poštovani gospodine ministre,  
 
još smo 2015. godine, našim dopisom broj i datum kao u vezi, ukazali na  

zlouporabu diskrecijskog prava i brojna kršenja Pravilnika o ocjenjivanju policijskih 
službenika od strane pojedinih rukovoditelja. U tom smislu neki od naših članova 
ponovno su nas obavijestili kako u pojedinim ustrojstvenim jedinicama rukovoditelji 
nisu ocijenili niti sačinili rješenja za podređene policijske službenike kako je to 
predviđeno odredbama iz čl. 2. i 19. Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika. 
Također obaviješteni smo kako pojedini rukovoditelji suprotno odredbama čl. 11. st 7.  
Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika  odbijaju uručiti policijskim 
službenicima prijedlog ocjene, čime policijskim službenicima onemogućavaju prava 
podnošenja primjedbe  predviđene u čl. 11 st. 6. Pravilnika o ocjenjivanju policijskih 
službenika.   

 
Obzirom na navedeno očekujemo da naložite nadležnim službama da se 

izvrše provjere naših navoda, te da nas kao podnositelja ove predstavke povratno 
obavijestite o njihovom nalazu.  

 
S poštovanjem, 
 
 

 Za Sindikat kriminalističke policije 
                                                                                     Tomislav Štambuk 
                                                                                           predsjednik  
 

Urudžbeni broj: 
SKP-I-02-06/2017. 

Način slanja: 
teklićem/poštom 

Datum: 
07.03.2017. 

Broj tiskanih 
primjeraka:  4 

Naslovljeno: 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
n/r ministra g. Vlahe Orepića  
Zagreb, Savska cesta 39 
Poziv na naš dopis pod brojem: 
Naš dopis pod brojem SKP-I-02-
11/2015 od 02.02.2015. g. 

Broj stranica: 2  PRILOZI:  
 

Predmet:  Godišnje ocjenjivanje policijskih službenika, poštivanje Pravilnika o 
ocjenjivanju policijskih službenika, traži se.-      
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O TOME OBAVIJEST: 

-MUP RH, n/r državnog tajnika, g. Stjepana Lončarice; 

-MUP, Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r. g. Damira Juras 

-MUP REPUBLIKE HRVATSKE (POSTAVITI NA OGLASNE PLOČE) 
 Članstvu SKP-a 
 Kabinetu ministra 
 Upravama u sjedištu 
 Ravnateljstvu policije 
 Policijskim upravama  
 Policijskim postajama 
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