
 
 
 
Temeljem Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Inkasator d.o.o., čl. 14., 15. 
i 16. i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Inkasator d.o.o. objavljuje Javni 
natječaj za  
 

ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA NA RADNO MJESTO REFERENT PRAVNIH POSLOVA 
 
PODATCI O RADNOM MJESTU 
 
Naziv radnog mjesta: Referent pravnih poslova 2 
Broj traženih radnika: 1 
Razina obrazovanja: Visoka stručna sprema, pravne struke 
Radno iskustvo: 1 godina 
Vrsta zaposlenja: na određeno s mogućnošću trajnog zaposlenja 
Naknada za prijevoz: u cijelosti 
Radno vrijeme: puno radno vrijeme 
Bruto plaća: osnovica 4.830,00 x koeficijent 1.70 
 
Opis posla 
* Kontinuirano praćenje promjena zakonskih i podzakonskih akata koji direktno ili indirektno 
utječu na  poslovne aktivnosti  
* Priprema prijedloga usklađenja poslovnih aktivnosti sa promjenama  
* Edukacija radnika o promjenama i nužnim aktivnostima   
* Postupci prisilne naplate  
* Primjena i kontrola Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  
* Poslovi temeljeni na Zakonu o vlasništvu  
* Poslovi upravljanja višestambenim zgradama  
* Zastupanje društva na sudovima  
* E-komunikacija  
* Obavljanje ostalih pravnih poslova u Društva po nalogu direktora i/ili voditelja odjela 
 
Odgovornosti 
* Usklađenost rada, poslovnih procesa i aktivnosti sa pozitivnim propisima RH i drugim      
propisima koji  uređuju rad, poslovne procese i aktivnosti  
* Pravovremeno, točno i cjelovito informiranje radnika   
* Koordinacija sa direktorom i voditeljem odjela  
* Profesionalno, točno, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova  
* Prepoznatljivost i pozitivan imidž Društva  
* Profesionalno predstavljanje poslodavca u javnosti i pridržavanje Etičkog kodeksa  
* Postizanje poslovnih ciljeva odjela  
 
Kompetencije 
* Usmjerenost na ostvarenje ciljeva 
* Inicijativnost 
* Komunikacijske vještine 
* Pouzdanost 
* Kreativnost 
 



Posebni uvjeti 

• Informatička pismenost: MS Office, baze podataka 

• Vozačka dozvola B kategorije 

• Poznavanje pravnih poslova u području financija, području vlasništva i poslovanja 
trgovačkih društava, poznavanje Zakona o upravnim sporovima, Zakona o upravnim 
postupcima i Zakona o ovršnim postupcima. 
 

Natječaj je otvoren do 26.10.2022. godine. Zainteresirani kandidati prijavu mogu 
podnijeti elektroničkim putem na e-adresu: inkasator@inkasator.hr 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 
1. Životopis 
2. Presliku osobne iskaznice ili domovnice 
3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika diplome) 
4. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 
5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) 
 
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema 
posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih 
uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je 
vidljivo spomenuto pravo. 
 
Kandidati čije su prijave uredne, pravovremene i potpune pristupit će razgovoru i/ili testiranju 
nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o mjestu i vremenu 
održavanja razgovora i/ili testiranja biti obaviješteni 5 dana prije obavljanja razgovora, 
telefonskim putem i putem mrežne stranice. 
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