
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/17-0005/1, 

URBROJ: 522-02/1-2-17-1 objavljen dana 15.9.2017. godine: 
 

OPIS  POSLOVA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNI IZVORI  I  

PODACI O PLAĆI  
 

OPIS POSLOVA: 
 

1. UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 

    SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE  

    Služba za normativnu djelatnost 

 

  

- stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica 

 

- razvrstava akte Odjela, 

- unosi u bazu podataka sve akte i predmete koji se vode u Službi, 

- ulaže akte u spise i priprema obradu te vrši razvođenje predmeta, 

- obavlja prijepis materijala za odjel i fotokopira materijale, 

- organizira preuzimanje dovršenih predmeta za otpremu i arhivira završene spise. 

 
2.  UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 

     SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE 

 Služba za suradnju s pravosudnim tijelima i nadzor 

    Odjel za upravni nadzor i pravnu pomoć 

 

  -    stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica 

 

- prikuplja  podatke za mjesečna, periodična i godišnja izvješća o priznatim statusima i pravima  

       hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 

- izrađuje  izvješća o broju i strukturi priznatih statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog  

       rata i vodi pregledne evidencije, 

- prikuplja podatke o priznatim pravima pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih  

       obitelji radi postupanja sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i     

       članova njihovih obitelji, 

- vodi evidenciju o broju i strukturi priznatih prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova  

 njihovih obitelji, 

- prikuplja podatke za mjesečna, periodična i godišnja izvješća o broju i načinu rješavanja  

 neupravnih predmeta, 

- sudjeluje u predlaganju mjera za poboljšanje stanja u invalidskoj zaštiti hrvatskih branitelja iz  

 Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 

- proučava i stručno obrađuje složenija pitanja iz nadležnosti Odjela radi pripreme odgovora na  
 podneske, zahtjeve i pritužbe. 

 

 

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA: 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne 

i potpune, provest će se u dvije faze. 

Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 

poslova radnog mjesta. 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu. 

 

 

 

 



 

PRAVNI IZVORI: 

 

Pravni izvori za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pod rednim 

brojem 1. iz Javnog natječaja (stručni referent u Službi za normativnu djelatnost, Sektoru za upravno-

pravne poslove, Upravi za pravne i stambene poslove Ministarstva hrvatskih branitelja): 

 

 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 174/04, 

92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), 

 Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 07/09). 

 

 

Pravni izvori za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pod rednim 

brojem 2. iz Javnog natječaja (stručni savjetnik u Odjelu za upravni nadzor i pravnu pomoć, Službi za 

suradnju s pravosudnim tijelima i nadzor, Sektoru za upravno-pravne poslove, Upravi za pravne i stambene 

poslove Ministarstva hrvatskih branitelja): 

 

 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 174/04, 

92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), 

 Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09). 

 

Pravni izvori za provjeru znanja rada na računalu (Word i Excel) nisu predviđeni. 

 

 

 

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 
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