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Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 86/08, 61/11 i 4/18): 
 

U „Narodnim Novinama“ broj 35 od  13. travnja 2018. godine objavljen je natječaj za 

prijam u službu u Jedinstveni pravni odjel Općine Nova Bukovica, na radno mjesto viši 

stručni suradnik za imovinske i pravne poslove, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).     

 

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. 

 

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje 

prijava na natječaj. Prijave se predaju zaključno s danom, 23. travnja 2018. godine. 

 

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove:  

- obavlja pravne i stručne imovinsko-pravne poslove, pokreće postupke uknjižbe, sređivanja i       

vođenja evidencije imovine u vlasništvu Općine,  

- prikuplja, priprema potrebnu dokumentaciju i sudjeluje u stručnoj izradi nacrta svih akata 

vezanih za stjecanje prava vlasništva i posjeda Općine,  

- sudjeluje u stručnoj izradi nacrta odluka za načelnika i općinsko vijeće, 

- izrađuje zapisnike i dr. akata radnih tijela Općine u kojima sudjeluje,  

- sudjeluje u pripremi i vođenju svih oblika natječajnih postupaka, 

- sudjeluje u vođenju upravnih postupaka i stručnoj izradi nacrta rješenja, 

- sudjeluje u radu stručnih povjerenstava te pripremi potrebne stručne dokumentacije,                      

- surađujete s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama i jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, 

- prati, proučava i stručno obrađuje pravna pitanja iz područja građanskopravnih znanosti, 

- obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje 

je službenik raspoređen koji iznosi  3,55 i osnovice za obračun plaće, koja je određena 

Odlukom o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža.  

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i 

intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.  

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći: 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,     

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), 

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne     

novine“ broj 127/17), 

3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), 

4. Zakon o komunalnom gospodarstvu   („Narodne novine“ broj  36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 

84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), 

5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Nova Bukovica („Službeni glasnik“ 

Općine Nova Bukovica broj 5/15), 



6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine „ broj 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 

152/14),           

Web stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr 

Web stranica Općine Nova Bukovica je: http://www.novabukovica.hr/  

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će 

objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica, najkasnije pet 
dana prije održavanja provjere. 

 
  Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje 

u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka. 

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u natječaju – 

manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko 

smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno 

do dana isteka natječajnog roka. 

 

Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete moći će pristupiti prethodnoj 

provjeri znanja i sposobnosti. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i 

sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidati ne pristupi testiranju smatra se 

da je povukao prijavu na natječaja. 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog 

broja bodova na pisanom testiranju. 

 
 

 

                                                                                                  
POVJERENSTVO 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


