
 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme 

odsutne službenice, KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 522-02/1-2-18-1 objavljen dana  

28. svibnja 2018. godine: 

 

OPIS  POSLOVA I PODACI O PLAĆI  

 

 
OPIS POSLOVA: 
 

    GLAVNO TAJNIŠTVO 

    SEKTOR ZA ORGANIZACIJSKE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 

    Služba za organizacijske i radno-pravne poslove 

 

- viši/a upravni/a savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica  

 

 izrađuje nacrt stručnih mišljenja o ugovorima i sporazumima u predmetima koji nisu u 

nadležnosti drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva 

 izrađuje nacrt odgovora na zastupnička pitanja te očitovanja za tijela javne vlasti u 

svim predmetima koji nisu u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva 

 izrađuje nacrt stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa drugih 

tijela državne uprave u odnosu na pitanja koja nisu u djelokrugu drugih unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica Ministarstva  

 obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava njegovatelja na zdravstveno i 

mirovinsko osiguranje 

 odgovara na najsloženije predstavke fizičkih i pravnih osoba u svim predmetima koji 

nisu u nadležnosti drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva 

 zastupa i poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim 

upravnim sudom Republike Hrvatske 

 obavlja upravne poslove koji se odnose na postupanje po odlukama Odbora za 

državnu službu 

 obavlja upravne i stručne poslove vezane za povrede službene dužnosti 

 obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz implementaciju sustava 

upravljanja kvalitetom u Ministarstvu 

 prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-

pravnih odnosa te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu 

 prati statusna stanja državnih dužnosnika 

 priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja radno-pravnih odnosa, ugovore 

o radu i druge ugovore iz svog djelokruga 

 izrađuje nacrte akata o pravima iz kolektivnog ugovora 

 izrađuje nacrte prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem 

redu Ministarstva na prijedlog upravnih organizacija i unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

Ministarstva  

 izrađuje nacrte odluka iz svog djelokruga 

 obavlja stručne poslove vezane za povjeravanje poslova vanjskim izvršiteljima i 

izrađuje   nacrte ugovora o djelu za iste 



 obavlja stručne poslove vezane za davanje preporuka za prijam u hrvatsko 

državljanstvo hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno 

stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 

 

 

 

 

 

PODACI O PLAĆI: 

 

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-

sluzbenici-i-namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781 

 
  

 

                       Ministarstvo hrvatskih branitelja 
 

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-sluzbenici-i-namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/drzavni-sluzbenici-i-namjestenici/place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika/781

