
Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel ureda načelnika na 

neodređeno vrijeme na radno mjesto: 

 

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove - 1 izvršitelj 

 

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 147/12. od 31. prosinca 2012. godine 

 

Opis poslova: 

Vodi imovinsko-pravne postupke pred organima državne uprave, redovnim sudovima i postupke 

izvlaštenja, izrađuje prijedloge ugovora, priprema natječaje, te koncepte pojedinačnih akata u vezi s 

imovinom Općine; provodi cjelokupni postupak zakupa poslovnog prostora i zemljišta, po potrebi, a u 

dogovoru s pročelnicima Upravnih odjela izrađuje ogledne primjerke ugovora za potrebe odjela, po 

punomoći zastupa Općinu u postupcima pred upravnim tijelima ili sudovima; priprema brisovna 

očitovanja; sudjeluje u postupcima javne nabave vezano za pravnu regulativu, pribavlja katastarske i 

zemljišno knjižne izvatke te sva ostala potrebna uvjerenja nadležnih tijela, organizira ustrojavanje i 

ažurno vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Općine; sudjeluje u pripremi materijala za sjednice 

Kolegija načelnika i Općinskog vijeća vezano za djelokrug svojih poslova i zadataka i obavlja i druge 

poslove po nalogu pročelnika. 

Osnovna bruto plaća: 10.964,02 

 

Provjera znanja i sposobnosti: 

 

Obuhvaća pisano testiranje, provjeru rada na računalu  i intervju. 

Najmanje pet dana prije održavanja testiranja objavit će se putem internet stranice i oglasne ploče 

Općine Viškovo  vrijeme održavanja testiranja, kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete 

iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje i provjeru rada na računalu.  

Na istoj internet stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju i 

to najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su 

ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na 

provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada. 

 

Područje pisanog testiranja obuhvaća područje lokalne i područne (regionalne) samouprave, područje 

općeg upravnog postupka, područje imovinsko pravnih odnosa i područja javne nabave.  

 

Pravni i drugi izvori provjere znanja: 

 

Statut Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09.), Poslovnik o 

radu Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 37/09.), Odluka o 

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj: 37/09. i 12/40.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), Zakon o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 

61/11.), Zakon o proračunu  ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), Zakon o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave  ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 

59/01, 107/01,  117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08. i 25/12.), Uredba o uredskom 



poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 

broj 47/09.), Zakon o vlasništvu i  drugim stvarnim pravima („Narodne novine broj: 91/96., 73/00., 

114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 90/10.), Zakon o izvlaštenju („Narodne novine“ 

broj: 9/94., 35/94., 112/00., 114/01., 79/06., 45/11. I 34/12.), Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne 

novine“  broj: 91/96., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.), Zakon o obveznim odnosima  

(„Narodne novine“ broj: 35/05., 41/08.), Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11.), 

Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11.) 


