
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi( NN br. 86/08, 61/11, 04/18 ), Povjerenstvo za provedbu natječaja 
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć koji je objavljen u 
"Narodnim novinama" br.96 od 31.10.2018. godine, ovim putem daju se slijedeće 
 

OBAVIJESTI I UPUTE UZ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE 
PROČELNIKA/-CE 

 
U „Narodnim novinama“ broj 96 / 2018 godine,Općinski načelnik općine Muć objavio je 
natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć 
 (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme. 
 
OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI 
 
Opis poslova: upravlja i organizira rad upravnog odjela, odgovara za njegov rad, koordinira i 
nadzire izvršavanje zadataka i poslove iz njegove nadležnosti, prati i usklađuje akte sa Za-
konima i propisima koji se odnose na Upravni odjel, priprema nacrte općih akata, odluka, 
programa i izvješća za načelnika, Općinsko vijeće i njihova radna tijela, samostalno vodi pos-
tupak i rješava u najsloženijim upravnim i neupravnim predmetima, osigurava koordinaciju i 
suradnju s drugim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
tijelima državne uprave, stalno i stručno komunicira unutar i izvan upravnog tijela radi utjeca-
ja na provedbu plana i programa upravnog tijela.  
 
Podaci o plaći:  Osnovnu brutto plaću radnog mjesta službenika-pročelnika jedinstvenog 

upravnog odjela sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta 1,746 i osnovice koja iznosi 

5.421,54 kn,  uvećavan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 
PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI OBUHVAĆA :  
- pisano testiranje,  

- intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposob-
nosti (pisanog testiranja)  
 
 
PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 
 
Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
 
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 provjeri. 
 
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 
 
Navedena pismena provjera traje najduže 45 minuta. 
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 
 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
· koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; 
· koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; 
· napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija; 
· razgovarati s ostalim kandidatima 
· niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti 
će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 



 
  
Svakom kandidatu dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10. 
Smatra se da kandidat zadovoljio na testiranju ako ostvari najmanje 50% bodova, te se 
poziva na intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, 
komunikativnost, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. 
Rezultati intervjua boduju se kao i testiranje odnosno najviše do 10 bodova. 
Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20. 
  
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema 
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju. 
 
Povjerenstvo za izbor pročelnika dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedenom 
postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
 
Općinski načelnik Općine Muć donosi rješenje o imenovanju pročelnika, koje će biti 
dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji su pristupili provjeri znanja. 
 
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja 
rješenja o imenovanju. 
 
Kandidat za pročelnika koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju izabranog kandidata ima 
pravo pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju. 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 
 
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske sustava lokalne 
i područne (regionalne) samouprave samoupravnog djelokruga općine Muć, upravnog 
postupka i sustava javne nabave temelje se na izvoru: 
 
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 
85/10, 05/14) 
2. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17 ) 
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN br. 86/08, 61/11, 04/18) 
5. Zakon o lokalnim izborima (NN br.144/12, 121/16) 
6. Zakon o općem upravnom postupku ( NN br. 47/09 ) 
7. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18) 
8. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16) 
9. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) 
10. Statut Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/13 i 5/13) 
 
Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne 
uvjete natječaja biti će objavljen najmanje 5 (pet) dana prije prethodne provjere na 
službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Muć. 
 
 
                                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja 
                                                                                                             Općine Muć 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201

