PRILOG UZ OGLAS ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO PROČELNIK/CA, na neodređeno, puno
radno vrijeme
1. OBJAVA OGLASA
Oglas za prijam u radni odnos službenika, na radno mjesto pročelnik/ca u Jedinstveni upravni odjel Općine
Vratišinec objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2. ROK ZA PREDAJU PRIJAVA
Prijave na oglas se predaju zaključno s danom 17.03.2020.
3. OPIS POSLOVA
- organizira rad i rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,
organizira, brine o izvršavanju poslova, nadzire obavljanje poslova, planira, usklađuje, daje upute
za rad zaposlenima i koordinira rad JUO, koordinira rad JUO s radom općinskih tijela… 15%
- priprema prijedloge odluka odnosno zaključaka za sjednice Općinskog vijeća i rad općinskog
načelnika…3%
- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih, osigurava i nadzire
izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika …5%
- predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata, izvoda iz akata, iz nadležnosti Jedinstvenog
upravnog odjela….5%
- potpisuje akte Jedinstvenog upravnog odjela…5%
- priprema i provodi postupke javne nabave, izrađuje razvojne projekte od važnosti za općinu na
nacionalnoj i internacionalnoj razini, sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanje
komunalnih i drugih objekata na području Općine….4%
- daje djelatnicama upute za obavljanje poslova i brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela…5%
- obavlja pravne poslove iz djelokruga Općine i brine o provedbi i ostvarivanju zakonitosti u radu
općinskih tijela i službi…..13%
- vodi postupak i donosi rješenja u upravnom postupku, postupa kao službena osoba u upravnim
stvarima sukladno propisima….8%
- vodi uredsko poslovanje, obavlja poslove pisarnice i arhiviranja …5%
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Općine po nalogu općinskog
načelnika…5%
- vodi propisane evidencije o zaposlenima, izrađuje druge propisane evidencije… 2%
- sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta….5%
- obavlja imovinsko – pravne poslove…5%
- izrađuje pojedinačne akte kao što su rješenja o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu, ovrsi,
komunalnim prekršajima, legalizaciji…15%
4. PODACI O PLAĆI
Osnovnu bruto plaću radnog mjesta pročelnik/ca sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,65 i
osnovice koja iznosi 3.255,00 kuna uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec
utvrđen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vratišinec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/19)
Visina osnovice za izračun plaće utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske
županije“ broj 9/18).

5. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Intervju se
provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog djela provjere znanja i
sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
6. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:






Statut Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18,
10/18)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18),
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

7. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I
SPOSOBNOSTI KANDIDATA
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na
službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec (www.vratisinec.hr) i na oglasnoj ploči Općine Vratišinec
najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

