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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - opis poslova i podaci o plaći

Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac organizira i njime rukovodi 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,  a obavlja i druge poslove i  zadaće prema 
opisu, broju zaposlenih i utvrđenim uvjetima kako slijedi :

Opis  poslova  radnog  mjesta:  rukovodi  i  organizira  rad  Jedinstvenog  upravnog 
odjela,obavlja najsloženije poslove u JUO, odlučuje o potrebi primanja službenika i 
namještenika,  donosi  rješenja  o  prijmu  u  službu  i  rasporedu  na  radna  mjesta,  te 
obavlja druge poslove za potrebe općinskog  načelnika i općinskog vijeća.

Podaci o plaći:

Temeljem Odluke o  plaćama službenika i  namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu  Općine  Đurđenovac (''Službeni  glasnik  Općine  Đurđenovac'',  broj 4/10  ) 
osnovna  plaća  je  umnožak  koeficijenta  složenosti  poslova  radnog  mjesta  –  3,5  i 
osnovice za obračun plaće u visini od 1.810,00 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža.
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PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest 
će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu 
na natječaj.

Područja testiranja:
1.  Financiranje i  djelokrug  samouprave Jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne) 
samouprave
2. Državni Proračun
3. Upravni postupak

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJA KANDIDATA ZA TESTIRANJE
1. Zakon o Proračunu (NN 87/08 i 136/12)
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(NN   17/93……..25/12)
3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj  ( regionalnoj ) samoupravi
5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 

samoupravi ( 86/08,61/11 )

PRAVILA TESTIRANJA

Po  dolasku  na  provjeru  znanja,  od  kandidata  će  biti  zatraženo  predočenje 
odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja. 
Za svaki dio provjere iz stavka 3. ovoga članka kandidatima se dodjeljuje određeni 
broj bodova od 1 do 10. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz 
svakog  djela  provjere  znanja  ostvarili  najmanje  50%  (5  bodova)  na  testiranju.  S 
kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervju (razgovor).
Rješavanje testa traje do 120 minuta.

Za vrijeme provjere znanja  i  sposobnosti  nije  dopušteno:  koristiti  se  bilo  kakvom 



literaturom  odnosno  bilješkama,  napuštati  prostoriju  u  kojoj  se  provjera  odvija, 
razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju 
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere 
znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Testiranje  će  se  održati  u  zgradi  Općine  Đurđenovac,  Ulica  grada  Vukovara  1,  u 
Đurđenovcu (općinska vijećnica-prizemlje) 18. prosinca 2015. godine s početkom u 
10:00 sati.
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