
 

 

 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, raspisuje  

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za prijam u službu na radno mjesto viši referent za procjenu vrijednosti nekretnina u 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije 

-jedna osoba na neodređeno vrijeme 

 

Opći uvjeti za prijam u službu su: 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:  

- sveučilišni prvostupnik inženjer geodetske ili građevinske struke 

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- državni stručni ispit 

- osposobljenost za rad s informatičkim programima uredskog poslovanja 

- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima B kategorije 

-   

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni 

ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od 

godine dana od dana prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za 

prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi.  

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog 

testiranja i intervjua. Obvezan je probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

- životopis 

- presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno  domovnice 

- presliku javne isprave o traženoj struci i stupnju stručne spreme 

- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (npr. presliku 

potvrde ranijeg poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora 

o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno odgovarajuće radno iskustvo 

na poslovima tražene struke i stupnja stručne spreme) 

- presliku javne isprave o položenom državnom stručnom ispitu 

- presliku uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se 

protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 

6 mjeseci) 

- preslika odgovarajuće javne isprave kojom se dokazuje osposobljenost za rad s 

informatičkim programima uredskog poslovanja  

- vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Preslike dokumenta nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata 

na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima 



pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu. Osposobljenost za rad s informatičkim 

programima uredskog poslovanja dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom odnosno stručnom 

provjerom. Pod stručnom provjerom smatra se i rad podnositelja prijave na radnom mjestu za koje je 

utvrđen navedeni uvjet. 

 

Na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr dostupan je opis poslova te 

podaci o plaći za radno mjesto na koje se obavlja prijam, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Vrijeme 

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeni na internetskim 

stranicama i oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4, najmanje pet dana 

prije održavanja provjere. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava 

formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti 

dostavljena pisana obavijest. Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u javnom natječaju. 

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužna je u prijavi 

na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužna je uz prijavu 

priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo postojanje prava na koje se poziva, 

potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja ovog javnog 

natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca 

(rješenje, ugovor i sl.). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu priložiti sve 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Osoba 

koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 

rata dužna je uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo postojanje prava na koje se 

poziva, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja ovog 

javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod posljednjeg 

poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju 

temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nije dužna dokazivati svoj status 

pripadnika nacionalne manjine. 

Nakon što je natječaj za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata, ali se u 

tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje 

pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima. 

Prijave na javni natječaj s naznakom radnog mjesta na koje se prijava odnosi podnose se na adresu: 

Osječko-baranjska županija, Služba za zajedničke poslove, Osijek, Županijska 4, u roku od 8 dana od 

dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama". O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti 

obaviješteni u zakonskom roku. 

 

                    Osječko-baranjska županija 

KLASA: 112-02/16-01/1  

URBROJ: 2158/1-01-14-16-2 

Osijek, 27. travnja 2016. 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

http://www.obz.hr/


Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) Osječko-baranjska 

županija, objavljuje 

 

 

PODATKE O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU  

za prijam u službu na radno mjesto  

viši referent za procjenu vrijednosti nekretnina 

 u Upravnom odjelu za prostorno planiranje,  

zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije 

-jedna osoba na neodređeno vrijeme 
 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto za prijam u službu 

na radno mjesto viši referent za procjenu vrijednosti nekretnina u Upravnom odjelu za prostorno 

planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije -jedna osoba na neodređeno vrijeme, 

objavljen je u "Narodnim novinama" broj 40/16. od 30. travnja 2016. god. 

 

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Osječko-baranjska županija, Služba za 

zajedničke poslove, Osijek, Županijska 4, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim 

novinama". 

 

Opis poslova radnog mjesta:  
 

 Vodi jednostavnije upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja i drugih 

akata iz djelokruga rada Odsjeka sukladno posebnim propisima, prikuplja i obrađuje podatke za unos 

istih u propisane i evidencije, radi izvide na terenu te obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada 

Odsjeka u svezi s informacijskim sustavom i sustavom eNekretnine, obavlja složenije poslove u 

pripremanju dokumentacije iz djelokruga rada Odsjeka, sudjeluje u izradi i praćenju, programa, 

planova, izvješća i drugih odgovarajućih akata iz djelokruga rada Odsjeka , te obavlja i druge stručne 

poslove koje mu povjeri pročelnik i pomoćnik pročelnika. 

. 

 

Podaci o plaći: 

 

Plaća je određena Pravilnikom o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 14/08., 4/10., 4/11. i 1/12.) i Odlukom o određivanju koeficijenata za 

obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 9/10.), a čini je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 

koje je službenik raspoređen, koji je za predmetno radno mjesto iznosi 1,64 i osnovice za izračun 

plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće utvrđena 

je Rješenjem o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Osječko-baranjske županije (KLASA: 120-02/10-01/5, URBROJ: 2158/1-01-02-10-2, od 21. 

listopada 2010. godine) i iznosi 3.729,45 kuna. 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata: 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja i 

intervjua.  

 

Pisano testiranje obuhvaća poznavanje osnovnih propisa koji reguliraju sustav lokalne 

samouprave, odnosno poslove iz djelokruga Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša i prirode Osječko-baranjske županije. 

  

 

 



Pravni  izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13.) 

 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( NN 78/15.) 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (samo odredbe o katastru nekretnina )- 

(NN 16/07; 152/08; 124/10; 52/13.) 

 Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96; 69/98; 137/99; 114/01; 100/04; 107/07; 

152/08; 126/10; 55/13. i 60/13.) 

 

Pravila za pisano testiranje: 

Prije pisanog testiranja kandidati su obvezni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu 

radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti pisanom 

testiranju. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na 

natječaj. 

 

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje. Pisano 

testiranje traje 45 minuta. 

 

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

- napuštati prostoriju u kojoj se obavlja pisano testiranje 

- razgovarati s ostalim kandidatima 

- ometati ostale kandidate. 

 

Test sadrži 20 pitanja, a za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 0,5 boda.  

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na 

pisanom testiranju.  

 

Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata 

za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. 

 

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti  (pisano testiranje i intervju) kandidatima se 

dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.  

 

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je 

povukao prijavu na natječaj. 

 

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista 

kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu. 

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na 

web stranicama Osječko-baranjske županije www.obz.hr te na oglasnoj ploči Osječko-baranjske 

županije, Osijek, Županijska 4, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obz.hr/


 

 

 

 
OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU ZAPREKA ZA PRIJAM U SLUŽBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Z J A V A 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ime i prezime, datum i mjesto rođenje te adresa stanovanja davatelja izjave) 

 

U vezi s mojom prijavom za prijam u službu u Osječko-baranjsku županiju pod materijalnom 

i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 

16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.). 

 

 

 

 

U _________________, _________________ god. 

             (mjesto i datum davanja izjave)        

        ___________________________  

 (potpis davatelja izjave) 
 


