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P R I O P Ć E N J E 

 

o opisu poslova radnog mjesta i mjerila za određivanje plaće 

 

 

I. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

 

Za  radno mjesto, savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove za koje je 

objavljen Javni natječaj u Narodnim novinama 134/14 od 17. studenoga 2014, stranici 

Ministarstva uprave, stranici Pučkog pravobranitelja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

utvrđen je opis poslova kako slijedi:  

 

 

Služba za zaštitu ljudskih prava 

 

 

Poslovi savjetnika/savjetnice pučke pravobraniteljice za pravne poslove obuhvaćaju :  

- pravne i druge stručne poslove u svezi s pritužbama i drugim podnescima izjavljenim 

  pučkom pravobranitelju radi zaštite ljudskih prava 

- primanje građana, zaprimanje telefonskih poziva i davanje prijedloga za daljnje  

  postupanje 

- u slučaju potrebe, obilazak i pregled mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine  

  skupine građana čija prava i slobode štiti pučki pravobranitelj te izradu izvješća o  

  obavljenom pregledu  

- suradnju s nadležnim javnopravnim tijelima;  

- izradu nacrta preporuka, mišljenja, prijedloga, upozorenja i izvješća  

- izradu nacrta prijedloga za pokretanje disciplinskog, prekršajnog ili kaznenog postupka  

- izradu nacrta godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru, 

- izradu nacrta prijedloga i inicijativa za izmjenu i dopunu zakona i drugih propisa radi  

  zaštite ljudskih prava građana te predlaganje Vladi Republike Hrvatske odgovarajućih  

  strateških rješenja, 

- izradu nacrta prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, propisa donesenih na  

  temelju zakona i pojedinačnih akata javnopravnih tijela, 

- praćenje i analizu usklađivanja zakona i drugih propisa s međunarodnim pravnim aktima  

  o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska, praksom  
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  relevantnih tijela, pravnom stečevinom Europske unije, domaćom, europskom i  

  međunarodnom sudskom praksom te sukladno tome, davanje pučkom pravobranitelju  

  mišljenja i prijedloga 

- sudjelovanje u organizaciji i radu stručnih skupova iz područja ljudskih prava; 

- druge poslove po nalogu pučkog pravobranitelja i zamjenika pučkog pravobranitelja. 

 

 

II. PLAĆA 

 

Koeficijent za izračun plaće za radno mjesto za koje se provodi postupak prijma utvrđen je 

Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u državnoj službi 

(„Narodne novine“, broj: 37/01., 38/01.- ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 

17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 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. i 2/14.), 

Plaća se određuje u visini umnoška osnovice za izračun plaće koju za državne službenike 

određuje Vlada Republike Hrvatske i pripadajućeg koeficijenta kako slijedi:  

 

- savjetnik pučkog pravobranitelja za pravne poslove                                        - 2,425. 

 

 

 

     Ured pučke pravobraniteljice 

 

 


