
 

 

 

OBAVIJEST 

U SVEZI PROVEDENOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU 

STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE 

 

 

 

Općina Promina Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela raspisao je natječaj za prijem u 

službu stručnog suradnika za pravne poslove. 

Natječaj je objavljen u „ Narodnim novinama ¨broj 27/2015 od 11.ožujka 2015.godine 

Prijave na natječaj primaju se u roku od 8..dana od dana objave natječaja. 

Informacije o natječaju mogu se dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina 

na adresi put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj. 

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

( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ¨broj 86/08 i 61/11 ) i raspisanog natječaja u „ 

Narodnim novinama ¨ broj 27/2015 od 11.ožujka 2015.godine Općina Promina obavještava 

kandidate. 

 

I.PODACI O PLAĆI 

 

Stručni suradnik za pravne poslove 

Osnovna bruto plaća radnog mjesta stručni suradnik za pravne poslove sačinjava umnožak 

koeficijenta radnog mjesta ( 1,30 ) i osnovice koja iznosi 5.108,84 kuna. Za svaku navršenu 

godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5 % 

 

II.OPIS POSLOVA 

Stručni suradnik za pravne poslove 

Sastavlja pismena za potrebe vijeća i njegovih radnih tijela i načelnika, obavlja stručne 

tehničke i organizacijske poslove za potrebe vijeća radnih tijela i načelnika, brine o pripremi 

materijala za održavanje sjednica vijeća i nacrta akata, vodi zapisnike sa sjednica općinskog 

vijeća, obavlja poslove javne nabave i bagatelne nabave., obavlja poslove uredskog 

poslovanja kao i druge poslove koje mu povjeri načelnik, pročelnik i općinsko vijeće, 

priprema podatke, dokumentaciju i podneske u svezi sudskih postupaka i sporova, obavlja i 

druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

III.PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Obuhvaća pisano testiranje. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1-

10 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pisanom testiranju. 

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 Promina www.promina.hr i na oglasnoj ploči Općine Promina. 

 

IV.PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

http://www.promina.hr/


-Statut Općine Promina  ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije ¨broj 10/09, 09/10, 

05/11, 03/13  i 08/13 ) 

-Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine ¨broj 19/13 –

pročišćeni tekst 

-Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „ Narodne novine ¨ broj 36/95 , 70/97 , 128/99, 57/00, 

129/00, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba. 178/04, 38/09, 79/09,49/11,  i 144/12 ) 

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi 

 ( „ Narodne novine ¨ broj 86/08 ) 

 

                                                                                             Predsjednik povjerenstva : 
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