
                                                                                                                      

URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O 

SUKOBU INTERESA 

 

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima ( „Narodne novine“ broj 

49/12- pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13 ), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 

2014. godinu (»Narodne novine«, broj 152/13.), predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o 

sukobu interesa utvrđuje sljedeći 

PLAN PRIJMA 

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O 

SUKOBU INTERESA ZA 2014. GODINU 

I. 

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured Povjerenstva 

za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljenjem tekstu: Ured Povjerenstva ) za 2014. godinu. 

II. 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u Uredu 

Povjerenstva je predviđeno 15 službenika od čega je trenutno zaposleno 10 službenika na 

neodređeno vrijeme, dok je u tijeku postupak provedbe javnog natječaja za prijam 1 službenika na 

neodređeno vrijeme. 

III. 

U Uredu Povjerenstva u 2014. godini  planira se prijam na neodređeno vrijeme: 

- 1 (jednog) službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem studijem pravne struke; 

- 1 (jednog) službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem informatičke struke. 

 

 

 

 

 



IV. 

Financijska sredstva za planirani prijam u državnu službu, u skladu sa odredbama članka 29. i 

članka 36. stavak 7.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 

126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona), planirana su Financijskim planom Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu i osigurana Državnim proračunom Republike 

Hrvatske za 2014. godinu. 

V. 

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta u Uredu Povjerenstva popunjavat će se putem javnog 

natječaja ili premještajem iz drugih državnih tijela. 

VI. 

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim 

novinama«, dnevnom listu, na web-stranici Ministarstva uprave i web stranici Povjerenstva za 

odlučivanje o sukobu interesa. 

Broj: 711-I-1654-R-141/13  

Zagreb, 16. siječnja 2014. 

  Predstojnik Ureda 

      Damir Kukavica, dipl. iur.,v.r. 

 
 
 
  


