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NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DEŽANOVAC 

OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 108 /2019 od 08. studenog 2019. godine 
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/ KINJAMA 

PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 
 

1. Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dežanovac – 1 izvršitelj/ica na 
neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca 
Opis poslova: 
- upravlja i rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima 
- prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela 
- organizira, koordinira i kontrolira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o zakonitom i 

pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje 
poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad 

- predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim 
propisima, priprema nacrte općih akata, programa, izvješća 

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika 
- odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugi pravima službenika i 

namještenika, kao o prestanku službe, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, 
provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike 

- provodi postupak javne nabave 
- vodi postupke pred pravosudnim i upravnim tijelima prema dobivenoj punomoći, vodi 

upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog odjela 
- brine o zakonitom radu Općinskog vijeća i prisutvuje sjednicama Općinskog vijeća i njihovih 

radnih tijela te daje potrebna tumačenja i obrazloženja upravnog odjela 
- osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama 
- tekući rad sa strankama (upiti, odgovori, objašnjenja, upute, obrazloženja) 
- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela i poslova po nalogu općinskog 

načelnika 
 
 
 
 



Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća: 
1. pisano testiranje, 
2. provjeru praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu), 
3. intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i 

sposobnosti – na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada (provjeri znanja rada na 
osobnom računalu) 
 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodu provjeru znanja i sposobnosti: 
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, 123/17, 98/19) 
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) 
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) 
4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14) 
5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) 

 
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti: 
Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavau formalne uvjete iz Natječaja. Smatra 
se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na Natječaj. Po dolasku na 
prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili 
putovnice) radi utvrđenja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti 
prethodnoj provjeri. 
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će 
biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi navedenih propisa te se dodjeljuje određeni broj 
bodova od 1 do 10. 
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, 
razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel 
je potrebno isključiti. 
Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta. 
Nakon pisanog testiranja kandidat će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje 
maksimalno 30 minuta, a sastoji se u obradi teksta (MS Word) i korištenju WEB i e-mail servisa. Za 
provjeru kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova. 
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i 
sposobnosti (na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada odnosno provjeri znanja rada na osobnom 
računalu). Povjerenstvo za provođenje natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, 
komunikativnosti, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Dežanovac. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provođenje natječaja sastavlja Izvješće o provedenom 
postupku i utvrđuje rang listu kadnidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, 
provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu. 
Povjerensto dostavlja Općinskom načelniku Općine Dežanovac Izvješće o provedenom postupku koje 
potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Općinski načelnik, za izabranog kandidata, donosi rješenje o imenovanju Pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dežanovac, koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. 
Protiv rješenja o imenovaju pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika. 
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Podaci o plaći: 
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika, a koji koeficijent sukladno 
članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 2/18) iznosi 1,80 i osnovice za 
obračun plaće, koja iznosi 3.890,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža 
sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 2/18). 
 
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen najmanje 5 dana prije prethodne 
provjere na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dežanovac. 
 
 
 
         Predsjednik povjerenstva 

 
 


