R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
Upravni odjel za europske integracije
KLASA: 112-01/17-01/11
URBROJ: 2177/01-05/01-17-1
Požega, 20. srpnja 2017.
Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, dana 20. srpnja 2017. godine, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
gospodarenje Grada Požege, Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo (službenik
II. kategorije, potkategorije viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang), jedan (1) izvršitelj.
II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:
86/08. i 61/11.- u nastavku teksta: ZSN) te posebne uvjete:
magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati
oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.
IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNa.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju
propisanu zakonom kojom to potvrđuje te dokaz da je nezaposlen.
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i
akademskom stupnju (NN, broj: 107/07. i 118/12.) i članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 74/10. i 125/14.), stručne uvjete
ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu pravne ili ekonomske struke po ranijim
propisima.
V. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga
polože u roku od godine dana od prijma u službu.
VI. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
najmanje od jedne (1) godine:
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku
preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za

mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima
područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i
stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat
obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna
iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma )
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od
tri (3) mjeseca),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat, svjedodžba, potvrda ili drugi
odgovarajući dokument),
- vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz
članka 15. i 16. ZSN.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na
poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja
o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.
Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.
VII. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.
VIII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
natječaju.
IX.. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja
o prijmu u službu.
X. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako
kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
XI. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim natječajem, način
obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori
za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web. stranici - www.pozega.hr.
Na oglasnoj ploči Grada Požege i web. stranici www.pozega.hr objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
XII. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od
dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Grad
Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom: „Za natječaj - za prijam u službu službenika u
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje “.
XIII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i
nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
XIV. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNICA
Jasminka Vodinelić, dipl. ing. arh.

PRILOG UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA:
Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u
Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege objavljen je u Narodnim
novinama RH, broj: 73/17. od 26. srpnja 2017. godine.
ROK ZA PREDAJU PRIJAVA:
Prijave se predaju zaključno s danom, 3. kolovoza 2017. godine.
OPIS POSLOVA ZA:
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, priprema potrebne podloge i
materijale iz oblasti obrtništva, gospodarstva i poduzetništva. Prati i potiče rad obrtništva, poduzetništva
i gospodarstva u Gradu Požegi i predlaže mjere za unapređenje rada tvrtki u vlasništvu Grada Požege.
Koordinira suradnju Grada Požege sa obrtnicima, poduzetnicima i gospodarstvom Grada. Obavlja i
druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela
PODACI O PLAĆI :
Na Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo za određivanje visine plaće
primjenjuju se odredbe:
- Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj: 86/08. i 61/11.),
- Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 28/10.),
- Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/13.)
- Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege (Službene novine Grada
Požege, broj: 1/17. )
Plaću radnog mjesta:
Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,55 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 68 % isplaćene
bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2012. godini koju je utvrdio Državni zavod za statistiku
RH (5.355,00 kuna), uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Bruto plaća Višeg
stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo iznosi 8.300,25 kuna.
NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog
testiranja i intervjua. Ako kandidati ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaja.
PODRUČJE TESTIRANJA iz samoupravnog djelokruga Grada Požege.
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
- Ustav Republike Hrvatske (NN, broj: 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14.)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj:19/13. - pročišćeni tekst
i 137/15. - ispravak)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN, broj: 47/09.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. - v. članak 258. Zakona o vodama, 49/11., 84/11.,
90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN, broj:29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i
212/16.)
- Statut Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.)

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
KANDIDATA biti će objavljeno na web. stranici Grada Požege (www.pozega.hr) i na oglasnoj ploči
Grada Požege, najkasnije pet dana prije odražavanja provjere.

