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UPUTE I OBAVIJESTI KANIDATIMA
koji podnose prijavu na
Javni natječaj za imenovanje Pročelnika Ureda Grada
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
I. Opis poslova radnog mjesta












rukovodi radom upravnog tijela uz zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća
upravnog tijela te surađuje s drugim upravnim tijelima;
koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga općih i normativnih akata vezanih za rad
upravnog tijela;
brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika te poduzima mjere za
unapređenje rada upravnog tijela;
provodi i osigurava izvršavanje odluka Gradskog vijeća i odluka Gradonačelnika iz
djelokruga tijela;
koordinira i priprema podatke, informacije, materijale, prezentacije i izvješća za
Gradonačelnika te njegove zamjenike;
koordinira upravna tijela u pripremi projektnih prijedloga za korištenje sredstava iz
fondova Europske unije i iz drugih inozemnih i domaćih izvora financiranja;
ostvaruje suradnju tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama
i građanima kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave;
pomaže službenicima upravnog tijela u radu na najsloženijim predmetima;
priprema elemente, osnove i prijedlog Financijskog plana iz djelokruga upravnog
tijela;
sudjeluje u radu kolegija Gradonačelnika i radu Gradskog vijeća;
obavlja i druge poslove po nalogu i uputama gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika u ostvarivanju funkcije upravnog tijela.

II. Podaci o plaći radnog mjesta
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta glavni
rukovoditelj, utvrđen člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika ("Službene novine Primorko-goranske županije" br. 12/18), koji iznosi 2,6 i
osnovice za obračun plaće, utvrđene Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i
namještenika, koju je donio Gradonačelnik Grada Kastva, 27. listopada 2010. g., koja iznosi
4.630,14 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu
natječaja, imenovano Odlukom, KLASA: 112-02/18-01/03, URBROJ: 2170-05-02/14-18-2.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata čije su prijave uredne i koji ispunjavanju
formalne uvjete provest će se putem pisanog testiranja, provjere rada na računalu te
intervjua. S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata provest će se intervjuu.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista
kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano
testiranje i provjeru praktičnog rada na računalu objavit će se na internetskoj stranici i na
oglasnoj ploči Grada Kastva, najmanje pet dana prije održavanja. Naknadno će se objavit
i lista kandidata s kojima će se održati intervju.
IV.

Područja i pravni izvori za pripremanje kandidata

 PISANO TESTIRANJE
Provjera putem pisanog testiranja sastojati će se od testa koji sadržava pitanja iz propisa
općeg dijela, testa koji sadržava pitanja iz propisa posebnog dijela te praktičnog zadatka
koji se temelji na primjeni propisa iz općeg i posebnog dijela.
Pravni izvori:
OPĆI DIO:
 Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09);
 Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17);
 Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09).
POSEBNI DIO:
 Statut Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/18)
 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" 37/09, 40/09.- ispravak, 18/13., 25/13.,18/15. i 32/17)
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011, 4/2018)
 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/1997, 107/2007,
94/2013)
 Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013, 85/2015)
 Zakon o udrugama (Narodne novine 74/2014, 70/2017)
 Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016,
16/2017, 130/2017)
 PROVJERA RADA NA RAČUNALU
Provjera putem praktičnog rada na računalu obuhvaća praktične zadatke u programima
Microsoft Word i Microsoft Excel.
Predsjednik povjerenstva
vr Vedran Padovan spec.publ.admin

