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Na temelju članka 19. st. 6.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
objavljuje  
 

O B A V I J E S T 
o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta te načinu obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru, za radno mjesto:  

                    
viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju te pripremu i vođenje projekata  u 

Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i  
planiranje te komunalne poslove- 

jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme 
 
 
Pročelnik Upravnog odjela za  imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i  planiranje te 
komunalne poslove objavio je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik 
za prostorno uređenje i gradnju te pripremu i vođenje projekata -  jedan izvršitelj/ica, na neodređeno 
vrijeme. Javni natječaj je objavljen  dana 13.veljače 2019.godine  u službenom listu Narodne Novine 
br. 15/2019, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik te na web stranici Općine 
Tisno www.tisno.hr i oglasnoj ploči Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, I kat.  Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja  obavještava kandidate o slijedećem:  
 

I. Opis poslova radnog mjesta: 

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju te pripremu i vođenje projekata obavlja 
poslove:  savjetovanja pročelnika ovog odjela i načelnika u vezi prostornog uređenja i planiranja, 
zaštite okoliša, sustava vodovoda i odvodnje, gospodarenja otpadom, poslove u postupcima gradnje i 
ozakonjenja zgrada, te svim postupcima iz područja građevinske inspekcije, komunalnih poslova 
odnosno poslova komunalnog gospodarstva, pripremanja projekata i razvojnih programa vezanih za 
poljoprivredu, akvakulturu, energetsku učinkovitost te sveukupnih razvojnih programa Općine kao i 
pripremanja projekata namijenjenih dobivanju sredstava iz pretpristupnih fondova EU (IPARD, IPA i 



dr.), obavlja poslove obračunavanja i izdavanja rješenja o obračunu naknade, komunalnom doprinosu i 
komunalnoj naknadi (porezu na nekretnine) te ih je ovlašten potpisivati, obavlja poslove na 
pripremanju odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća te druge administrativne i tehničke poslove 
ovog Upravnog odjela koje mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog odjela. 
 

II. Podaci o plaći: 
Plaću radnog mjesta  viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju te pripremu i vođenje 
projekata čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen koji iznosi 
2,12 sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno ( 
Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.: 12/10, 8/11, 8/13, 10/13 i Službeni glasnik Općine 
Tisno 3/14, 4/15, 1/16, 1/17, 4/17 ) i osnovice za obračun plaće koja iznosi 5.000,00 kuna uvećane za 
0.5% za svaku godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  
 

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata: 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.  
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.  
Intervju se provodi s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i 
sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.  
Smatrati će se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu  
objavljeni javni natječaj.  
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno  na  
web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i na oglasnoj ploči Općine Tisno,  Uska ulica 1, Tisno, 
najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

 
IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:  

- Statut Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18), 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18), 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), 
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18), 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 

56/16). 
 

 
 
 
 

Predsjednik Povjerenstva:  

                                                                                                                                   Ante Pirija,v.r.  

 

 
 
 
 
 
 


