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  Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu 

postupka natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice, na neodređeno 

vrijeme pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice, objavljuje  

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA 

  Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske 

Kostajnice, na radno mjesto: pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice, 

objavljen je u „Narodnim novinama br. 17/21“- Oglasni dio - Natječaji za radna mjesta, od 19. veljače 2021. 

godine. 

  Rok za predaju prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.  

I OPIS POSLOVA  

  Opis poslova za radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske 

Kostajnice utvrđen je temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske 

Kostajnice („Službeni vjesnik“ br. 71/19 i 84/19).  

Poslovi radnog mjesta % 

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, organiziram, 
brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad službenicima i namještenicima 
i koordinira rad jedinstvenog upravnog odjela 

 
15 

Prati zakone i druge propise, te organizira i priprema pravovremeno usklađivanje postojećih akata 
i donošenje novih akata 

 
15 

Organizira, koordinira i usmjerava rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 15 

Donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i učestvuje i 
izradi istih 

 
10 

Sudjeluje u provođenju upravnog, ovršnog i drugih postupaka iz djelokruga Jedinstvenog 
upravnog odjela 

 
5 

Obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava i obveza iz službe i radnih odnosa službenika i 
namještenika i dužnosnika koji profesionalno obnašaju svoju dužnost 

 
5 

Izrađuje Upute za izračun proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika, nacrt proračuna, 
izmjena i dopuna proračuna, obračuna proračuna i plan nabave 

 
10 

Organizira, koordinira i nadzire poslove pri izradi projekata, dokumenata prostornog uređenja, te 
dokumenata iz područja graditeljstva i zaštite okoliša 

 
10 

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća 5 

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i 
regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama 

 
5 

Podnosi izvješća   5 

 

 

 



II PODACI O PLAĆI  

  Za određivanje visine plaće pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela primjenjuju se odredbe:  

        -   Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

   („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),  

        -   Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i  

        -   Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika („Službeni vjesnik“ br. 50/19 i  

   68/19). 

   Bruto plaću radnog mjesta: - pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak koeficijenta 

složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,90 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 4.000,00 kuna, 

uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

 

III PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI -TESTIRANJE KANDIDATA 1 

  1. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja  

  Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja koje obavlja sljedeće 

poslove:  

          -  utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

          -  utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane  

   natječajem,  

          -  kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,  

          -  provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i 

          -  podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema  

   ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i  

   sposobnosti.  

 

  2. Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak  

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, 

ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome primiti pisanu obavijest u kojoj će se 

navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv navedene obavijesti 

osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.  

  3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz javnog natječaja. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti 

smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. Prethodna provjera 

znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:  

    - pisanog testiranja i  

    - intervjua.  

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pisanom testiranju. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti odnosno mjesto i vrijeme održavanja 

prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno najkasnije pet (5) dana prije održavanja 

prethodne provjere znanja na službenoj web-stranici Grada Hrvatske Kostajnice: www.hrvatska-kostajnica.hr 

i na oglasnoj ploči Grada Hrvatske Kostajnice. 
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