
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji („Narodne novine“, br. 34/11., 

130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 33/15. i 121/16.), Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj ___________________________ godine donijela 

U R E D B U  

o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika  

kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju 

 

Članak 1. 

 U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u 

povećanom trajanju („Narodne novine“, br. 127/13. i 140/13.) u članku 4. podstavku 36. na 

kraju se briše točka te se dodaju podstavci 37., 38. i 39.  koji glase: 

 „- policijski službenik za posebne tehnike lociranja 

   - detektiv za posebne tehnike lociranja 

    - policijski službenik za provedbu posebnih kriminalističkih poslova.“. 

Članak 2. 

U članku 7. podstavku 55. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 56., 57., 58., 

59., 60. i 61. koji glase: 

 „ - policijski službenik za kibernetičku sigurnost u Službama za suzbijanje korupcije i 

organiziranog kriminaliteta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) 

    - policijski službenik za nadzor podatkovnog prometa 

    - policijski službenik za potporu nadzora podatkovnog prometa 

               - policijski službenik za informatičko – tehničke poslove 

               - viši detektiv za posebne kriminalističke poslove 

    - voditelj odsjeka tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija.“. 

Članak 3. 

 Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim 

novinama“. 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,  

P R E D S J E D N I K 

mr.sc. Andrej Plenković 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

S obzirom da je u proceduru donošenja upućen Prijedlog Uredbe o izmjenama i 

dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova kojim se, između 

ostaloga, mijenja ustroj ovoga Ministarstva u dijelu koji se odnosi na ustroj i poslove 

kriminalističke policije, potrebno je dopuniti Uredbu o radnim mjestima policijskih 

službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju („Narodne novine“, br. 

127/13. i 140/13.) i to:  

- članak 4. kojim se propisuju radna mjesta policijskih službenika u sjedištu 

Ministarstva kojima se kao 16 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno 

provedenih na određenom radnom mjestu, tako da se dodaju radna mjesta: policijski službenik 

za posebne tehnike lociranja, detektiv za posebne tehnike lociranja i policijski službenik za 

provedbu posebnih kriminalističkih poslova. 

- članak 7. kojim se propisuju radna mjesta policijskih službenika u sjedištu 

Ministarstva  kojima se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno 

provedenih na određenom radnom mjestu, tako da se dodaju radna mjesta: policijski službenik 

za kibernetičku sigurnost u Službama za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 

(Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) koje se ustrojavaju u Policijskom nacionalnom uredu za 

suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, policijski službenik za nadzor podatkovnog 

prometa, policijski službenik za potporu nadzora podatkovnog prometa, policijski službenik 

za informatičko – tehničke poslove, viši detektiv za posebne kriminalističke poslove i voditelj 

odsjeka tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija. 

 

 


