
KLASA: 112-01/19-01/01 

URBROJ: 376-01-19-2 

Osijek, 09. siječnja 2019. 

 

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama („Narodne novine“ br. 24/17), Pravilnika o  organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

(Klasa: 001-01/13-01/03, Urbroj: 376-01-13-1 od 21. 11. 2013.) i   Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Klasa: 001-01/13-01/03, 

Urbroj: 376-01-17-2 od 06 07. 2017.) Lučka uprava Osijek objavljuje  

 

PODATKE O JAVNOM NATJEČAJU 
za prijam u javnu službu na radno mjesto viši savjetnik – specijalist za pravne  poslove  

– jedan izvršitelj/ca  

radi upražnjenog radnog mjesta u Lučkoj upravi Osijek 

 

Javni natječaj za prijam na radno mjesto viši savjetnik – specijalist za pravne poslove  – jedan 

izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na upražnjenom radnom mjestu, putem Narodnih 

novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Lučke uprave Osijek 

www.port-osijek.hr dana 11. siječnja 2019. godine.  

 

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 

6, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.  

 

Opis poslova radnog mjesta:  sudjeluje u kreiranju podnesaka, radi na rješavanju imovinsko-

pravnih odnosa, izrađuje  opće akte u skladu sa zakonima, vodi i vrši obradu pravnih predmeta u 

skladu sa zakonom, provodi postupak javne nabave prema važećim pravnim propisima, sastavlja 

ugovore i odgovoran je za njihovu ispravnost, sudjeluje u provedbi postupka dodjele koncesije, 

obavlja kadrovske poslove, radi poslove vezane uz radne odnose, proučava i vrši primjenu propisa 

koji se odnose na rad ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu  ravnatelja kojem je neposredno 

odgovoran. 

 

Podaci o plaći:  

Plaća je određena Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim 

primicima (KLASA: 011-01/13-01/02, URBROJ: 376-02-13-1 od 21. studenoga 2013.) i 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 

novčanim i nenovčanim primicima (KLASA: 011-01/13-01/02, URBROJ: 376-02-17-2 od 06. 

srpnja 2017.), a čini je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta viši savjetnik – 

specijalist za pravne poslove na koje je  službenik/ca raspoređen/a,  koji  iznosi umnožak 

koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Osnovica za izračun osnovne plaće jednaka je visini osnovice za isplatu plaća u javnim 

službama.  

 

Intervju  će biti proveden s kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete iz javnog natječaja 
uključujući i poznavanje stranog jezika za razinu B2. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se 

interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Lučkoj upravi Osijek. Prilikom 

intervjua,  kandidatima se dodjeljuju bodovi od 1 do 10. Za kandidata koji nije pristupio intervjuu, 

smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Nakon provedenog intervjua za sve kandidate 

koji su pristupili, utvrđuje se rang lista prema ostvarenom broju bodova.  

 

O vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem e maila, najkasnije tri dana 

prije održavanja istoga.  

  

        Lučka uprava Osijek 

http://www.port-osijek.hr/

