
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 080-04/19-01/2 

URBROJ: 354-01/19-4 

Zagreb, 13. veljače 2019. godine 

 

Na temelju odredbe članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, 

broj: 92/05., 142/06., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. - pročišćeni tekst, 

37/13., 38/13., 1/15., 138/15. – Odluka USRH i 61/17.), a u svezi raspisanog Javnog natječaja 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državnu komisiju za kontrolu postupaka 

javne nabave, KLASA: 080-04/19-01/2, URBROJ: 354-01/19-2 od 8. veljače 2019. godine,  

obavještavaju se kandidati o slijedećem: 

 

 

OPIS POSLOVA  

 

 

Stručni savjetnik-specijalist u žalbenim postupcima prikuplja podatke i dokaze radi 

utvrđivanja procesnih pretpostavki za izjavljivanje žalbi te činjeničnog stanja u vezi sa 

žalbenim predmetima, izvještava vijeća o utvrđenim činjenicama i okolnostima u žalbenim 

predmetima, podnosi vijeću pisano izviješće i prijedlog odluke u žalbenim predmetima, 

izrađuje odluke donesene na sjednicama vijeća, priprema podatke za godišnje izvješće o radu 

Državne komisije te obavlja i ostale poslove po nalogu predsjednika Državne komisije i 

voditelja Službe. 

 

PODACI O PLAĆI 

 

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 

složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 

112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 

32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 

82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14. i 

140/14., 151/14., 76/15., 100/15. i 71/18.), Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za 

državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 40/09.) i Kolektivnim ugovorom 

za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17. i 12/18.), koji su 

objavljeni na web stranici www.nn.hr.  

 

Plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 

(2,619) i osnovice za izračun plaće (5.584,19 kn bruto), uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža sukladno Kolektivnom ugovoru.    

 

http://www.nn.hr/
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NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA 
 

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani 

test 

2. Intervju s Komisijom za provedbu oglasa 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

 

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) 

 

 

 

 

    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 


