
 
 
                                                              
 
                                                    REPUBLIKA HRVATSKA 
                                                   MINISTARSTVO OBRANE 
 
 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN TESTIRANJA I PRAVNI IZVORI ZA 
PRIPREMU KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE 

 
(Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane - Oružane snage Republike 

Hrvatske na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 138/20) 
 
 
 
 
 
HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE „Dr. Franjo Tuđman“ 
 
1. Načelnik - Nastavnik - znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju informacijske i 
komunikacijske znanosti -  1 izvršitelj/ica  
 
mjesto službe: Zagreb  
 
Opis poslova:  
 
Radi u nastavi i znanosti te uredno izvršava obveze koje iz toga proizlaze; izvodi nastavu u 
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima čiji je nositelj nadležno 
Sveučilište, odnosno fakultet, unutar znanstvenog polja u koje je izabran, kao i nastavu na 
programima u okviru vojne izobrazbe. Priprema zapovijedi i druge akte zapovjednika HVU-a iz 
svog djelokruga rada. 
Sudjeluje u izradi NPP različitih razina vojne izobrazbe u okviru znanstvenog polja u koje je 
izabran te, po potrebi, sudjeluje u radu nastavnih vijeća. Sudjeluje u radu stručnih tijela i 
povjerenstava u koje je izabran ili imenovan. Priprema skripte, udžbenike i druge nastavne 
materijale te sudjeluje u razvoju vojne izdavačke djelatnosti HVU-a. Priprema nastavnike vanjske 
suradnike za provedbu nastave iz kolegija na kojima je nositelj predmeta. Sudjeluje u izradi 
doktrinarnih dokumenata. Mentor je i komentor polaznicima i kadetima u izradi završnih i 
diplomskih radova. Sudjeluje u radu ispitnih povjerenstava. Predlaže mjere za poboljšanje odnosa i 
organizacije rada u Dekanatu, odnosno iz područja nadležnosti tijela u kojima djeluje. Obavlja i 
druge zadaće po zapovijedima i nalozima Dekana HVU-a. 
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
2. Nastavnik - znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju strojarstvo -  2 izvršitelj/ica  
 
mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj/ica 
mjesto službe: Split 1 - izvršitelj/ica  



 
Opis poslova:  
 
Radi u nastavi i znanosti te uredno izvršava obveze koje iz toga proizlaze; izvodi nastavu u 
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima čiji je nositelj nadležno 
Sveučilište, odnosno fakultet, unutar znanstvenog polja u koje je izabran, kao i nastavu na 
programima u okviru vojne izobrazbe.  
Sudjeluje u izradi NPP različitih razina vojne izobrazbe u okviru znanstvenog polja u koje je 
izabran te, po potrebi, sudjeluje u radu nastavnih vijeća. Sudjeluje u radu stručnih tijela i 
povjerenstava u koje je izabran ili imenovan. Priprema skripte, udžbenike i druge nastavne 
materijale te sudjeluje u razvoju vojne izdavačke djelatnosti HVU-a. Priprema nastavnike vanjske 
suradnike za provedbu nastave iz kolegija na kojima je nositelj predmeta. Sudjeluje u izradi 
doktrinarnih dokumenata. Mentor je i komentor polaznicima i kadetima u izradi završnih i 
diplomskih radova. Sudjeluje u radu ispitnih povjerenstava. 
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
3. Nastavnik - znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju sigurnost i obrana – 1 
izvršitelj/ica  
 
Mjesto službe: Zagreb 
 
Opis poslova:  
 
Radi u nastavi i znanosti te uredno izvršava obveze koje iz toga proizlaze; izvodi nastavu u 
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima čiji je nositelj nadležno 
Sveučilište, odnosno fakultet, unutar znanstvenog polja u koje je izabran, kao i nastavu na 
programima u okviru vojne izobrazbe.  
Sudjeluje u izradi NPP različitih razina vojne izobrazbe u okviru znanstvenog polja u koje je 
izabran te, po potrebi, sudjeluje u radu nastavnih vijeća. Sudjeluje u radu stručnih tijela i 
povjerenstava u koje je izabran ili imenovan. Priprema skripte, udžbenike i druge nastavne 
materijale te sudjeluje u razvoju vojne izdavačke djelatnosti HVU-a. Priprema nastavnike vanjske 
suradnike za provedbu nastave iz kolegija na kojima je nositelj predmeta. Sudjeluje u izradi 
doktrinarnih dokumenata. Mentor je i komentor polaznicima i kadetima u izradi završnih i 
diplomskih radova. Sudjeluje u radu ispitnih povjerenstava. Predlaže mjere za poboljšanje odnosa i 
organizacije rada u Dekanatu, odnosno iz područja nadležnosti tijela u kojima djeluje.  
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
4. Nastavnik - znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju politologija -  2 izvršitelja/ice 
 
Mjesto službe: Zagreb 
 



Opis poslova:  
 
Radi u nastavi i znanosti te uredno izvršava obveze koje iz toga proizlaze; izvodi nastavu u 
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima čiji je nositelj nadležno 
Sveučilište, odnosno fakultet, unutar znanstvenog polja u koje je izabran, kao i nastavu na 
programima u okviru vojne izobrazbe.  
Sudjeluje u izradi NPP različitih razina vojne izobrazbe u okviru znanstvenog polja u koje je 
izabran te, po potrebi, sudjeluje u radu nastavnih vijeća. Sudjeluje u radu stručnih tijela i 
povjerenstava u koje je izabran ili imenovan. Priprema skripte, udžbenike i druge nastavne 
materijale te sudjeluje u razvoju vojne izdavačke djelatnosti HVU-a. Priprema nastavnike vanjske 
suradnike za provedbu nastave iz kolegija na kojima je nositelj predmeta. Sudjeluje u izradi 
doktrinarnih dokumenata. Mentor je i komentor polaznicima i kadetima u izradi završnih i 
diplomskih radova. Sudjeluje u radu ispitnih povjerenstava. Predlaže mjere za poboljšanje odnosa i 
organizacije rada u Dekanatu, odnosno iz područja nadležnosti tijela u kojima djeluje.  
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
5. Nastavnik - znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju povijest - 1 izvršitelj/ica 
 
Mjesto službe: Zagreb 
 
Opis poslova:  
 
Radi u nastavi i znanosti te uredno izvršava obveze koje iz toga proizlaze; izvodi nastavu u 
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima čiji je nositelj nadležno 
Sveučilište, odnosno fakultet, unutar znanstvenog polja u koje je izabran, kao i nastavu na 
programima u okviru vojne izobrazbe.  
Sudjeluje u izradi NPP različitih razina vojne izobrazbe u okviru znanstvenog polja u koje je 
izabran te, po potrebi, sudjeluje u radu nastavnih vijeća. Sudjeluje u radu stručnih tijela i 
povjerenstava u koje je izabran ili imenovan. Priprema skripte, udžbenike i druge nastavne 
materijale te sudjeluje u razvoju vojne izdavačke djelatnosti HVU-a. Priprema nastavnike vanjske 
suradnike za provedbu nastave iz kolegija na kojima je nositelj predmeta. Sudjeluje u izradi 
doktrinarnih dokumenata. Mentor je i komentor polaznicima i kadetima u izradi završnih i 
diplomskih radova. Sudjeluje u radu ispitnih povjerenstava. Predlaže mjere za poboljšanje odnosa i 
organizacije rada u Dekanatu, odnosno iz područja nadležnosti tijela u kojima djeluje.  
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
Središte za strane jezike „Katarina Zrinska“ - Odjel Split - 1 izvršitelj/ica 
6. Viši stručni savjetnik-Nastavnik 
 
Mjesto službe: Split 
 



Opis poslova:  
 
Priprema i izvodi nastavu stranog jezika; organizira i provodi ispite za polaznike škola (ulazna i 
izlazna/završna testiranja); vodi nastavno - pedagošku dokumentaciju (dnevnik rada, izostanci, 
pripreme i izvedbene planove za nastavu); provodi testiranja znanja stranog jezika djelatnika OSRH 
i MORH prema zapovijedima; mentorira rad instruktora engleskog jezika za pripremni stupanj i 
nakon završetka izobrazbe. 
Izrađuje nastavne materijale prema NPP; sudjeluje u izradi NPP. Drži konzultacije polaznicima. 
Vodi Središte za samostalno učenje, priprema i ažurira radne materijale. Prati stručnu literaturu i 
stručno se usavršava te sudjeluje na stručnim skupovima. Radi i druge poslove stručne naravi po 
nalogu načelnika Odjela. 
 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:  
 
Zakon o obrani („Narodne novine“, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18)  
 
 
 
 
 
 
Podaci o plaći za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i  5. 
 
Plaću radnog mjesta državnog službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 
mjesta i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  U 
skladu s člankom 139.a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), službeniku raspoređenom na radno mjesto iz 
područja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja priznaje se pravo na plaću čina ustrojbenog 
mjesta djelatne vojne osobe, uvećanje osnovice za obračun plaće iz članka 138. stavka 1. istog 
Zakona i dodatak djelatne vojne osobe izabrane u zvanje.   
 
 
 
 
Podaci o plaći za radno mjesto pod rednim brojem 6.  
 
Plaću radnog mjesta Viši stručni savjetnik-Nastavnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  
Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta državnih službenika utvrđeni su Uredbom o nazivima 
radnih mjesta i koeficijentima 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, 2/14, 94/14, 140/14 i 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).  
 
Odlukom o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike 
Hrvatske (Narodne novine, broj 92/18) utvrđen je dodatak na osnovnu plaću državnim službenicima 
i namještenicima  raspoređenim u Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.  
 
 
 
 



 
NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA 

 
 
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem 
testiranja i razgovora (intervjua) Komisije za provedbu javnog natječaja (Komisije) s kandidatima.  
 
Testiranje se provodi u dvije faze.  
 
Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje 
poslova radnog mjesta. U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati prijavljeni na javni natječaj 
koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije prijave su pravodobne i potpune. Popis 
kandidata koji mogu pristupiti u prvu fazu testiranja, vrijeme i  mjesto testiranja kandidata bit će 
objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane http://www.morh.hr, najmanje pet dana prije dana 
određenog za testiranje.  
 
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika (za radna mjesta pod rednim 
brojem 1.,2.,3., 4. i 5.) prema dijagnostičkom testu za engleski, njemački, talijanski ili francuski 
jezika na Hrvatskom vojnom učilištu. Za radno mjesto pod rednim brojem 6. provest će se pisana 
provjera znanja rada na računalu.  
U drugu fazu testiranja upućuju se  kandidati  koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi 
testiranja, i to 15 kandidata.  Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u 
drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.  
 
  
Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku javnog 
natječaja.   
 
 
Razgovor (intervju) 
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i 
drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto.  
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na 
intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua  bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva 
obrane http://www.morh.hr.  
Komisija za provedbu javnog natječaja u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i 
vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate 
ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.   


