
 

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) 

uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/13-01/154, URBROJ: 515-04-01-02/4-

14-9 od 24. rujna 2014. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/13-01/135, URBROJ: 513-05-

01-14-2  od dana 2.siječnja 2014., predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje  

donosi 

 

IZMJENE PLANA PRIJMA 

 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2014. GODINU 

    

 

I. 

 

      U Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za 

obnovu i stambeno zbrinjavanje za 2014. godinu, KLASA: 112-01/13-01/377, URBROJ: 510-14-8 od 

31. siječnja 2014. godine, Tablica 1.  koja ja sastavni dio Plana, izmjenjuje se na način da se mijenjaju 

nazivi ustrojstvenih jedinica, nazivi radnog mjesta stupanj obrazovanja i struka te broj osoba za 

nepopunjena radna mjesta 

 

- ustrojstvena jedinica pod nazivom Sektor za upravno-pravne poslove, Služba za  

drugostupanjski postupak i statusna prava, Odjel za drugostupanjski postupak, samostalni upravni 

referent, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, pravo, broj osoba 2, 

brojka „2“ zamjenjuje se brojkom „1“, te se dodaje Sektor za gospodarenje i upravljanje stambenim 

jedinicama, Služba-Regionalni ured Zagreb, stručni suradnik, diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ii tehničkih znanosti, broj osoba 1 ; 

 

- ustrojstvena jedinica pod nazivom Sektor za upravno-pravne poslove, Služba za  

drugostupanjski postupak i statusna prava Odjel za statusna prava, samostalni upravni referent, 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, pravo, broj osoba 2, zamjenjuje 

se ustrojstvenom jedinicom pod nazivom Sektor za gospodarenje i upravljanje stambenim jedinicama, 

Služba-Regionalni ured Knin, stručni suradnik, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij, područje društvenih ii tehničkih znanosti, broj osoba 2 , 

 

- ostali dio Tablice 1. ostaje isti. 

 

II. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Državnog ureda za 

obnovu i stambeno zbrinjavanje www.duosz.hr , na web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr 

i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr. 

 

 

 

 

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I 

STAMBENO ZBRINJAVANJE 
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