
                      
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 
 

Ur.broj: 2.1.2.-39/10-AS od 31. III. 2010. (678) 

Zagreb, 02. travanj 2010. 

 
 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA KOJE SE POPUNJAVA JAVNIM 
NATJEČAJEM, NAČIN NA KOJI ĆE SE VRŠITI TESTIRANJE KANDIDATA I IZ KOJIH 

PODRUČJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA 
TESTIRANJE 

 
U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Služba za stručne poslove popunjava se 

slobodno radno mjesto; savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom, za koje je, sukladno 

Pravilniku o unutarnjem redu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom ur.broj: POSI-2-

27/09-01 od 15. rujna 2009., objavljen Javni natječaj u Narodnim novinama br. 40 od 02. travnja 

2010., web stranici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, web stranici Ministarstva 

uprave te u Vjesniku.  

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način na koji 

će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje 

kandidata za testiranje su; 

 

Opis poslova: 
o obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i 

odgovornost u radu, a odnose se na stručnu obradu najsloženijih sustava i drugih pitanja 

u području zaštite prava osoba s invaliditetom;  

o izrađuje stručne elaborate i druge stručne analize, prijedloge sustavnih rješenja i mjera 

za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; 

o obrađuje predmete po uputama pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih 

zamjenika te izrađuje preporuke, prijedloge, upozorenja, obavijesti i izvješća u 

slučajevima u kojima postupa pravobranitelj za osobe s invaliditetom; 

o prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu 

prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske  i s 

međunarodnim dokumentima koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s 

invaliditetom te izrađuje prijedloge i mišljenja za njihovo unapređenje;  

o prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba 

s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih naroda i  drugih 

međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s 

invaliditetom; 

o prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koje se 

odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; 
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o prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s 

invaliditetom kao i probleme koji se javljaju u njihovoj primjeni te o tome daje 

pravobranitelju za osobe s invaliditetom mišljenja i prijedloge za njihovo unapređenje; 

o zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; 

o predlaže poduzimanje mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja osoba s 

invaliditetom, kao i na unapređenje kvalitete življenja njihovih obitelji; 

o skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te o suzbijanju svih 

oblika diskriminacije zbog invaliditeta; 

o pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom u svrhu ostvarivanja i zaštite 

njihovih prava i interesa; 

o razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom, izvještava pravobranitelja o 

povredama prava osoba s invaliditetom te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja; 

o predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i 

interesa osoba s invaliditetom; 

o prikuplja informacije i obavještava pravobranitelja o stanju prava osoba s invaliditetom; 

o obavlja stručne poslove u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim 

pravobranitelju za osobe s invaliditetom; 

o izrađuje nacrte prijedloga preventivnih mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja 

ugrožavaju prava i interese osoba s invaliditetom te nacrte akata kojima se zahtijevaju 

izvješća o poduzetim mjerama; 

o izrađuje nacrt godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru; 

o obavlja i druge poslove povjerene od pravobranitelja za osobe s invaliditetom i njegovih 

zamjenika. 

 
Podaci o plaći: 
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, 

koju određuje Vlada RH, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, temeljem 

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („NN“ br. 

37/01., 38/01., 71/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 

47/07., 109/07., 58/08.) sukladno članku 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima 

(„NN“ br. 27/01.), a vezano za članak 144. stavak 1. točka a. Zakona o državnim službenicima 

(„NN“ br. 92/05., 107/07. i 27/08.). 

 

Način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja: 
Testiranje se obavlja pisano. 

Testiranje se sastoji se od provjere znanja iz područja kako slijedi; 

1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.  

    Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.  

    Provjera traje 45 minuta.  

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se   

    prima.  

    Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.  

    Provjera traje 60 minuta. 

3. Provjera znanja engleskog jezika.  

    Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.  

    Provjera traje 45 minuta. 
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4. Provjera znanja rada na računalu.  

    Kandidatima će biti podijeljena praktična zadaća jednake za sve kandidate. Kandidati će na      

    raspolaganju imati računala s Windows XP operativnim sustavom i MS Office 2003 paketom.           

    Provjera traje 45 minuta. 

Testiranje ukupno traje 195 minuta. 

Za svaki dio provjere znanja kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat 

zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provjere znanja dobio najmanje 6 bodova. 

Razgovor (intervju); 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru (intervju).  

Kroz razgovor s kandidatima utvrđuje se interes, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za 

rad u državnoj službi.  

Rezultati razgovora (intervju) boduju se na isti način kao i testiranje. 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje: 
1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske: 

- Ustav RH („NN“ br. 41/01. – proč. tekst, 55/01. – isp.) 

 

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se     

prima: 

- Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („NN“ br. 107/07.), 

- Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokola uz Konvenciju o pravima 

osoba s invaliditetom („NN – Međ.ugo.“ br. 6/07., 3/08., 5/08.), 

- Zakon o socijalnoj skrbi („NN“ br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06., 79/07.), 

- Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 

117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07.), 

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 150/08., 94/09., 153/09.) 

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, („NN“ br. 143/02., 

33/05.) 

(Pravni izvori za provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog 

mjesta na koje se prima su i sve ostale izmjene i dopune propisa koje će stupiti na snagu nakon 

ove objave.) 

 

3. Provjera znanja engleskog jezika: 

- Provjerit će se znanje III. stupnja engleskog jezika 

 

4. Provjera znanja rada na računalu: 

- Provjerit će se znanje rada u računalnim aplikacijama; Word, Excel, PowerPoint. 

  

 
 

PRAVOBRANITELJICA ZA  
OSOBE S INVALIDTETOM 

 
 

Anka Slonjšak, dipl. oec. 
 

 


