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U svezi sa člankom 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Viši referent za imovinsko-
pravne poslove, pravna pitanja i društvene djelatnosti“ u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Brckovljani, Odjeljak za normativne, upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove, 
objavljuje 

 
OPIS POSLOVA I PODACI 

O PLAĆI RADNOG MJESTA SLUŽBENIKA 
 

-Viši referent za imovinsko-pravne poslove, pravna pitanja i društvene djelatnosti“ 
u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, vrijeme s punim 
radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. 

 
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:  
- izrađuje prijedloge akata iz djelokruga Odjeljka, 
- prati zakone i druge propise, 
- vodi ovršni postupak i sudjeluje u postupcima javne nabave i nabave bagatelne vrijednosti, 
- sudjeluje u postupcima dodjele koncesije, 
- izrađuje nacrte ugovora, natječaja i drugih pravnih akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, 
- obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja, 
- pomaže kod pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela, 
- vođenje propisanih evidencija i provedba u zemljišno-knjižnom odjelu 
- vođenje postupaka po žalbi i prigovora i pripremanje spisa na dostavu za drugostupanjsko tijelo 
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa Zakonom i Općinskim aktima. 
 
PODACI O PLAĆI:  
Plaća je određena Odlukom Općinskog vijeća o koeficijentima za obračun plaća službenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 
12/14,  11/15 i 01/16).  
Plaću službenika čini  umnožak koeficijenta složenosti poslova navedenog radnog mjesta koji iznosi 
3,4 i osnovice za izračun plaća službenika i namještenika, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 
 
Napomena: 
Podaci o datumu i načinu prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji udovoljavaju 
formalnim uvjetima iz objavljenog Javnog natječaja, objavit će se naknadno. 
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