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UPUTE I OBAVIJESTI KANIDATIMA 
koji podnose prijavu na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto 

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
Općine Skrad 

 
1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, tj. pola radnog vremena 

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca 
 

I. Opis poslova radnog mjesta 

 rukovođenje Jedinstvenim upravnim odjelom; 
 organiziranje i nadziranje obavljanja poslova, te koordiniranje radom u Jedinstvenom 
upravnom odjelu; 
 pripremanje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, nadziranje dostavljanja 
zaključaka i odluka Općinskog vijeća, te nadziranje njihovog izvršavanja; 
 nadziranje zakonitosti rada Općinskog vijeća; 
 neposredno nadziranje rada Jedinstvenog upravnog odjela; 
 poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu, briga o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju djelatnika; 
 nadziranje urednog i pravilnog korištenja imovine i sredstava za rad; 
 praćenje propisa iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela; 
 upravljanje postupkom javne nabave; 
 poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti; 
 osiguravanje suradnje Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama. 
 
 

I. Podaci o plaći radnog mjesta 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, utvrđen člankom 2. 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ("Službene novine Primorsko-
goranske županije" broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), koji iznosi 2,15 (za puno radno vrijeme) 
i osnovice za obračun plaće, utvrđene Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i 
namještenika, koju je donio Općinski načelnik Općine Skrad, 20. rujna 2010. g., a koja iznosi 
5.108,84 kuna, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata čije su prijave uredne i koji ispunjavanju 
formalne uvjete provest će se putem testiranja iz sljedećih poglavlja: 
 
1. PODRUČJE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Pravni izvori: 
 Statut Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 18/13 i 
28/13) 



 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) 

 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) 

 

1. PODRUČJE OPĆEG UPRAVNOG POSTUPKA 
Pravni izvori: 
 Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.) 

 Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) 
 

1. PRAKTIČNI ZADATAK 
Praktični zadatak temeljiti će se na zakonima navedenim u prethodnim poglavljima. 
 
2. PROVJERA PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU 
 MS Word 
 MS Excel 
 osnove rada sa datotekama i e-mailom u Windows operativnom sustavu 
Pravo pristupa na provjeru praktičnog rada na računalu imaju kandidati koji su ostvarili minimalno 
50% bodova iz svakog poglavlja pisanog dijela testiranja. 
 
1. INTERVJU 
Pravo pristupa na intervju imaju kandidati koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog 
poglavlja pisanog testiranja. 
 

I. Područja i pravni izvori za pripremanje kandidata 

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 Općine 
Skrad najmanje pet dana prije održavanja. Naknadno će se objavit i lista kandidata s kojima će 
se održati intervju. 

 
 
Napomena: Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 2/17 od 04.01.2017. godine. 
 
 
 
 Općinski načelnik 
  Damir Grgurić, dipl.ing. 

 


