U „Narodnim novina“ br. 14. od 05.2.2020. godine, objavljen je natječaj za imenovanje
u Gradu Buzetu, na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
(1 izvršitelj, m/ž).
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 15 dana za podnošenje
prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom
pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Buzeta, 20. veljače 2020. godine. Slijedom
navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja daje sljedeće upute kandidatima za
prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto pročelnik Upravnog odjelu za
financije i gospodarstvo Grada Buzeta:

UPUTE I OBAVIJESTI O PROVEDBI NATJEČAJA
I. OPIS POSLOVA
Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj
12/17. i 7/19.) definiran je opis poslova navedenog radnog mjesta:
Opis poslova radnog mjesta:
- rukovodi radom upravnog tijela i vodi brigu za efikasno, zakonito i racionalno
obavljanje zadataka upravnog tijela,
- koordinira rad upravnog tijela s drugim upravnim tijelima, trgovačkim društvima u
vlasništvu Grada, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama,
- brine o zakonitosti rada i pravovremenom izvršavanju poslova upravnog tijela,
- osigurava provedbu općih akata i akata Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- izrađuje i priprema odgovarajuće materijale, dokumente i akte iz djelokruga
upravnog tijela, te surađuje u izradi nacrta odluka i drugih akata iz djelokruga
drugih upravnih tijela,
- sudjeluje u izradi podloga za planiranje i ostvarenje proračuna,
- obrazlaže i predlaže kolegijalnim tijelima donošenje polugodišnjeg i godišnjeg
izvješća o ostvarenju proračuna,
- sudjeluje u izradi akata za izvršenje proračuna (odluka, zaključaka),
- organizira provedbu proračunskog nadzora nad proračunskim korisnicima,
- voditelj je uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole,
- sudjeluje u pripremi, realizaciji i praćenju projekata Grada u europskim
programima vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
- predlaže mjere te izrađuje i priprema odgovarajuće akte za poticanje
poduzetništva te ostalih poslova iz područja gospodarstva koje su posebnim
zakonima preneseni u samoupravni djelokrug Grada,
- surađuje sa tijelima drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
državnim tijelima i drugim pravnim osobama iz djelokruga upravnog tijela,
- obavlja i druge poslove iz djelokruga upravnog tijela, određene zakonom,
Statutom i drugim aktima te po nalogu gradonačelnika.

II. PODACI O PLAĆI
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun
plaće dužnosnika, službenika i namještenika u gradskoj upravi („Službene novine Grada
Buzeta“, broj 10/17. i 11/18.).
Slijedom navedenog plaću službenika čini umnožak osnovice za obračun plaća
koja iznosi 5.108,84 i koeficijenta složenosti poslova koji iznosi 2,35.
III. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

-

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
pisano testiranje
intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

1. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
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, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Narodne novine, br. 127/17)
4. Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16 i 101/17)
5. Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16, 106/18 i 121/19)
6. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18 i 121/19)
7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 118/18)
8. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13,
148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19)
9. Statut Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni
tekst)
10. Odluka o porezima Grada Buzet (Službene novine Grada Buzeta, broj 11/14,
10/17 i 8/19)

2. Pravila prethodne provjere znanja
-

-

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje
odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne
mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne
pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano
testiranje.
Pisano testiranje traje 45 minuta.
Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno: koristiti se ikakvom literaturom
odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati
prostoriju u kojoj se provjera odvija; razgovarati s ostalim kandidatima ili na ikoji
drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

-

-

-

-

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih
pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće
bodovati.
Na pisanom testiranju kandidati mogu maksimalno dobiti 10 bodova. Smatra se
da su kandidati položili ako su dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su
uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s povjerenstvom (intervju).
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve
i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua
boduju se od 1 do 10 bodova.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog
postupka.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, Povjerenstvo za provedbu
natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Povjerenstvo
dostavlja Gradonačelniku Grada Buzeta Izvješće o provedenom postupku i rang listu
kandidata, koje potpisuju svi članovi povjerenstva. Gradonačelnik donosi rješenje o
imenovanju pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, koje će biti
dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.
Protiv rješenja o imenovanju pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će
objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Buzeta, najkasnije pet dana
prije održavanja provjere.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

