
                                    
 
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                   GRAD GAREŠNICA 
   Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove 
    Povjerenstvo za provedbu natječaja 
 
KLASA:112-02/21-01/4 
URBROJ:2123/01-03-21-4 
Garešnica, 16. rujna 2021. godine 

 

Na temelju članka 19. stavak 6.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

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

za provedbu natječaja objavljuje 

OBAVIJESTI I UPUTE 

o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja za radno mjesto 
Višeg savjetnika za imovinsko-pravna pitanja  

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove raspisao je Javni natječaj za prijem 

u službu na neodređeno vrijeme Višeg savjetnika za imovinsko pravna pitanja u Upravni odjel 

za gospodarstvo i opće poslove Grada Garešnice, koji je objavljen u  „Narodnim novinama broj 

100/2021“ od 15. rujna 2021. godine. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavještava kandidate o slijedećem: 

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

Viši savjetnik za imovinsko pravna pitanja 

Izravno obavlja stručne poslove vezane uz sudjelovanje Grada u sudskim i upravnim 

postupcima. Izravno obavlja poslove vezane s političkim sustavom Grada te radom Gradskog 

vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, te radnih tijela Gradskog vijeća i 

gradonačelnika, kao i vijeća mjesnih odbora. Obavlja imovinsko-pravne poslove za potrebe 

Grada. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje ustanova. Sudjeluje u 

pripremi i praćenju apliciranih projekta otvorenih od strane ministarstava i fondova RH, 

sudjeluje u izradi prijedloga projekata razvoja Grada. Obavlja poslove u vezi gospodarenja 

imovinom u vlasništvu Grada. Obavlja poslove sređivanja vlasničkih i drugih stvarno pravnih 

odnosa na gradskim nekretninama te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika 

2. PODACI O PLAĆI 

Podaci o plaći navedenog radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada 
Garešnice“, broj 3/19 i 7/19) te Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i 
namještenika u Gradskoj upravi Grada Garešnice („Službeni glasnik Grada Garešnice“ broj, 
5/16). 

 



 

Slijedom navedenog, a sukladno odredbom članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), plaću radnog mjesta čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta  i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% 
za svaku navršenu godinu radnog staža.  

 

3. NAČIN PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto iz natječaja obavit će se 
putem pisanog testiranja i intervjua. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova 
na testiranju, što podrazumijeva najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja. 

4. TESTIRANJE 

Testiranju mogu pristupiti kandidati čije su prijave potpune, pravodobne te ispunjavaju 
formalne uvjete iz Natječaja. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete 
iz natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere 
znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će 
istaknuta na web stranici Grada Garešnice, www.garesnica.eu 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja bit će o tome obaviješteni pisanim 
putem. 

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da odustaje/povlači prijavu na javni natječaj. 

5. PODRUČJE IZ KOJEG ĆE SE OBAVLJATI PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09); 
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 
i 144/20); 

3. Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 2/21); 
4. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 

1/18) i Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Garešnice (Službeni glasnik Grada Garešnice, broj 4/21) 

5. 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, 
152/14 i 81/15- pročišćeni tekst 
 
- poznavanja rada na računalu. 

6. PRAVILA TESTIRANJA 

a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica) 

b) po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja po područjima provjere 
(opći i posebni dio) koja su jednaka za sve 

c) pisana provjera znanja traje 45 minuta 
d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 



 

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama 

• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 

• razgovarati ili na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate 
e) kandidati koji prekrše pravila iz točke d) bit će udaljeni s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 

                                                              POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

 

 

 


