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MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, 
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Zagreb,      24. lipnja 2021. 

 
Komisija za prijam u državnu službu na službenoj web stranici Ministarstva prostornoga 

uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr .objavljuju  

 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) 

vezan uz raspisani oglas KLASA: 112-07/21-02/16 URBROJ: 531-03-01-02/03-21-5 od 25. svibnja 

2021. godine za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvu prostornoga uređenja, 

graditeljstva i državne imovine, objavljen na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 01. 

lipnja 2021. godine. 

 

Razgovor (intervju) sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete za radna mjesta u: 

GLAVNOM TAJNIŠTVU 

 Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje  

Služba za uredsko poslovanje 

Odjel pismohrane 

a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne 

službenice (red.br. radnog mjesta 71.) 

b) stručni referent – arhivar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog 

vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenice 

koja je u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 75.) 

 

održati će se dana 30. lipnja 2021. godine, u Ministarstvu prostornoga 

uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Vinogradska 25. za slijedeće 

kandidate: 
 

I. GRUPA U 09,30 SATI – za radno mjesto stručni suradnik (red.br. radnog mjesta 71.) 

 

1. B. H. D.        ROĐ.1980. 8. K.M.                  ROĐ.1980. 

2. Ć.S.               ROĐ.1978. 9. L.G.                   ROĐ.1993. 

3. G. H.             ROĐ.1979. 10. L. Ž.                  ROĐ.1992. 

4. G. N.             ROĐ.1993. 11.  R. B.                  ROĐ.1978. 

5. H. M.            ROĐ.1966. 12. S. N.                  ROĐ.1985. 

6. H. T.             ROĐ.1982. 13. Š. V.                  ROĐ.1990. 

7. H. N.             ROĐ.1989.   

 

 

II. GRUPA U 11,00 SATI  -– za radno mjesto stručni referent - arhivar (red.br. radnog 

mjesta 75.) 
 

 

1.    P. S.             ROĐ. 1969. 2. Ž. M.                   ROĐ. 1982. 

https://mgipu.gov.hr/


Postupak razgovora (intervjua) provodi Komisija za prijam u državnu službu. Komisija u razgovoru s 

kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, 

stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. 

 

 

 

                                                               Predsjednica Komisije za prijam u državnu službu 


