REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za imenovanje
pročelnika

KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2137/09-21-2
Koprivniĉki Ivanec, 8. studenoga 2021.
Sukladno odredbama članka 19. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i
112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje
OPIS POSLOVA, PODATKE O PLAĆI, NAĈIN OBAVLJANJA PRETHODNE
PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE
KANDIDATA ZA TESTIRANJE
u postupku Javnog natječaja za imenovanje
pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec
na neodreĎeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
(„Narodne novine“ broj 119/21 od 5. studenoga 2021. godine)
I. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
-

-

rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela,
priprema nacrte općih akata i izraĎuje prijedloge odluka odnosno zaključaka za sjednice
Općinskog vijeća,
obavlja pravne poslove te prati i nadzire primjenu zakonskih propisa i daje prijedloge za
primjenu istih, predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje
poslova,
koordinira poslove pripreme podataka za izradu proračuna i izvješća,
sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i objekata kojih je
investitor ili vlasnik Općina,
izraĎuje rješenja, ugovore o djelu i druge akte iz službe, donosi rješenja u upravnim
stvarima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
predlaže osnove za izradu proračuna, izraĎuje prijedlog odluke o izvršenju proračuna i
nacrte drugih financijsko - planskih dokumenata,
vodi poslove zaštite na radu,
prati propise iz djelokruga svoga rada, odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje
Jedinstvenog upravnog odjela, brine se za izvršavanje radnih zadataka i obveza
Jedinstvenog upravnog odjela, brine se o unapreĎenju organizacije rada i stručnog
obrazovanja službenika i namještenika, brine se o zakonitom radu načelnika i predsjednika
Općinskog vijeća, suraĎuje s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama, izvršava
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naloge općinskog načelnika koji se odnose na službu te bez posebnog naloga obavlja
poslove, odnosno zadatke mjesta na koje je rasporeĎen.
II. PODACI O PLAĆI
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, utvrĎen
Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 21/21 ) koji iznosi 2,57 i osnovice za obračun plaće, utvrĎene Odlukom o visini
osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Koprivnički Ivanec KLASA: 120-01/20-01/01, URBROJ: 2137/09-20-1, kojom je
osnovica odreĎena u iznosu 4.505,31 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža.
III. NAĈIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
KANDIDATA / KANDIDATKINJA:
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu
natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i
intervju.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati /
kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji dobiju poseban pisani poziv
elektroničkom poštom na adresu navedenu u prijavi.
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz
djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela i opisa poslova radnog mjesta za čiju popunu je
raspisan natječaj.
Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Intervju se provodi samo s kandidatima / kandidatkinjama koji ostvare najmanje 50%
bodova na provedenom pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objaviti će se najmanje 5
dana prije održavanja provjere na web stranici Općine Koprivnički Ivanec www.koprivnickiivanec.hr i na oglasnoj ploči Općine.

IV. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
Pisano testiranje obuhvaća:
a) Opći dio - sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove
poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i samoupravnog djelokruga Općine Koprivnički Ivanec:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15- pročišćeni
tekst, 123/17, 98/19. i 144/20);
2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09);
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19),
4. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15),
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5. Statut Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/13, 3/18, 4/20. i 5/21),
b) Posebni dio - testira se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta, a temelji se na sljedećim propisima:
1. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20. i
144/20),
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ broj: 127/17. i 138/20);
3. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20. i 42/20)
4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15);
5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18. i 32/20);
Napomena: Ukoliko je kao izvor za pripremanje kandidata za testiranje greškom naveden
pravni propis koji više nije na snazi, kandidati kao izvor za pripremanje moraju koristiti
važeći tekst pravnog propisa koji uređuje navedenu materiju.
Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo za
provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi
Povjerenstva te se isto dostavlja općinskom načelniku.
Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju izabranog kandidata. Rješenje će biti
dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj u zakonskom roku.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEĈAJA
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