
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Povjerenstvo za provedbu natječaja 
KLASA:  112-02/22-01/3  

URBROJ: 2133-17-04/01-22-3 

Vojnić, 13. svibnja 2022. godine  
 
 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za 

provedbu natječaja objavljuje 

 

OBAVIJEST 

u vezi provedbe natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić 

 

 

 U „Narodnim novinama“ dana 13. svibnja 2022.  godine objavljen je Natječaj za prijam 

u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić za radno mjesto viši stručni suradnik za 

pravne poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

 

Prijave na Natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u 

„Narodnim novinama“. 

 

I. OPIS POSLOVA 

 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obavlja sljedeće poslove: 

− obavlja  upravno-pravne poslove, izrađuje ugovore koje sklapa Općina Vojnić, obavlja 

poslove i izrađuje akte vezane uz prijam u službu i radni odnos službenika, 

namještenika, dužnosnika i drugih osoba koji obavljaju poslove temeljem posebnih 

propisa 

− vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Jedinstvenog 

upravnog odjela, postupa po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja u skladu 

sa zakonskim propisima te prosljeđuje nadležnom drugostupanjskom tijelu 

− izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, Općinski 

načelnik, nacrte Statuta i Poslovnika,  

− sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća,  

− obavlja stručne poslove vezano za zapošljavanje službenika i namještenika u JUO te 

ostvarivanja prava iz radnog odnosa 

− izrađuje i provodi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja 

savjetodavne poslove, davanje pravnih savjeta, mišljenja i očitovanja glede primjene 

zakona, drugih propisa, te normativnih akata općine 

− vodi postupke vezane uz gospodarenje općinskom imovinom vodi evidenciju imovine, 

vodi postupak davanja u zakup zemljišta i izdavanja rješenja za postavljanje kioska, 

pokretnih naprava, reklamnih panoa, oglasnih ploča, provodi natječaje za prodaju  i 

kupnju imovine 

− sudjeluje u postupcima javne nabave  



− obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Poveznica na Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić;  

https://www.vojnic.hr/wp-content/uploads/2022/05/GLASNIK-10-2022_organized.pdf  

 

 

II. PODACI O PLAĆI 

  

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10) plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“, broj 07/22 ) propisan je koeficijent 1,70 , dok je osnovica utvrđena Odlukom 

općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 10/22) i iznosi 6.286,29 kn. 

 

 

III. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od: 

1. pisanog testiranja, 

2. intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pisanom testiranju. 

 

Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje broj bodova 

od 1 do 10. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem 

pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao 

prijavu na Natječaj. 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno 

na web stranici Općine Vojnić www.vojnic.hr  najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere. 

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 

124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) 

2. 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, 123/17, 

98/19, 144/20) 

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) 

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

137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) 

5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21) 

6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) 

 

 

                       POVJERENSTVO 

                                   ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

 

https://www.vojnic.hr/wp-content/uploads/2022/05/GLASNIK-10-2022_organized.pdf
http://www.vojnic.hr/

