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OPĆINA KANFANAR 

 

 

Sukladno članku 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi( N.N br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 43. Statuta Općine 

Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar br 02/09, 03/13 - izmjene i dopune),  raspisanom 

natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar koji je 

objavljen u "Narodnim novinama" br. 62/2020 od 27. svibnja 2020. godine, Načelnik Općine 

Kanfanar objavljuje 

OBAVIJESTI I UPUTE UZ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE 

I. Opis poslova 

Opis poslova za radno mjesto pročelnika/ce utvrđen je temeljem članka 11. Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kanfanar: 

- rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela te planira, daje upute za rad, 

organizira i koordinira obavljanje poslova u odjelu i brine o zakonitom i učinkovitom 

radu Jedinstvenog upravnog odjela 

- vrši raspored zadataka, te određuje prioritete u rješavanju i rokove 

- osigurava zakonito i pravovremeno obavljanje poslova 

- nadzire radnu disciplinu i daje upute i naloge službenicima 

- pomaže službenicima u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada 

- obavlja stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih 

odnosa službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, rješava o prijmu u službu, 

rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika, 

kao i o prestanku službe; obavlja i druge poslove u svezi službeničkih odnosa 

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika 

- primjenjuje stegovna ovlaštenja predviđena zakonom i ovim Pravilnikom 

- donosi rješenja o korištenju godišnjih odmora 

- službenik je za informiranje 

- koordinator je pri ispunjavanju izjave o fiskalnoj odgovornosti te u suradnji sa 

službenikom zaduženim za popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti, izrađuje 

izjavu o fiskalnoj odgovornosti, plan za otklanjanje nepravilnosti za slijedeću godinu i 

izvješće o otklonjenim nepravilnostima 

- sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, strategije razvoja i drugih važnih 

dokumenata 

- ovjerava zajedno sa načelnikom sve račune kao supotpisnik 

- ovjerava narudžbenice za nabavu roba, usluga i radova jednostavne nabave za 

potrebe odjela 

- izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta općih i drugih akata i materijala koje donosi 

Općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće, izrađuje ili sudjeluje u izradi izvješća i 

drugih materijala koji se predlažu Općinskom načelniku, odnosno Općinskom vijeću 

na raspravu, priprema prijedloge odluka, zaključaka, pravilnika i drugih akata 

općinskog načelnika i općinskog vijeća 



-provodi i osigurava izvršenje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika,  

- daje mišljenje o zakonitosti nacrta, odnosno prijedloga akata i drugih materijala koji 

se dostavljaju Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje,  

- prisustvuje svim sjednicama Općinskog vijeća 

-pomaže u pravnim pitanjima i izradi akata komunalnom trgovačkom društvu u 

vlasništvu Općine 

-surađuje sa odvjetnicima u predmetima koje vode za Općinu 

- vodi postupak donošenja i izmjena prostornih, urbanističkih i detaljnjih planova  

- prati i proučava zakonske propise, a posebice one koji se odnose na područje lokalne 

samouprave, te predlaže odluke i druge aktivnosti glede provedbe istih  

- donosi rješenja u upravnom postupku 

- prati državne i županijske natječaje, iste obrađuje i priprema potrebnu dokumentaciju 

- prati natječaje i priprema dokumentaciju prema fondovima EU-a, izrađuje i dostavlja 

potrebna0izvješća 

- prati realizaciju kandidiranih projekata i sastavlja potrebna izvješća 

- provodi postupak nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi i 

ostalim propisima, izrađuje ugovore o javnoj nabavi roba, radova i usluga, vodi 

evidenciju postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi, izrađuje plan nabave za 

tekuću godinu 

- brine o realizaciji prava na pristup informacijama  

- sukladno zakonu obrađuje zahtjeve i na njih odgovara, u ime i za račun Općine 

naplaćuje troškove postupka, zaprima žalbe i prigovore na rješenja o pravu na pristup 

informacijama  

- vodi i prati ažuriranje mrežne stranice, sastavlja i uređuje tekstove 

- surađuje na izradi kanfanarskog lista 

- organizira i nadzire tiskanje i distribuciju poziva, plakata i promidžbenog materijala 

za potrebe Općine 

- sudjeluje u organiziraciji obilježavanja Dana općine i ostalih prigoda 

- provodi natječaj za financiranje javnih potreba u području društvenih djelatnosti  

- surađuje s udrugama u području kulture i sporta, surađuje s osnovnom školom, 

vrtićem i drugim ustanovama 

- vodi imovinsko-pravne poslove te stručno obrađuje pitanja u vezi s upravljanjem 

nekretninama (obavlja stručnu pripremu imovinsko-pravnih predmeta u vezi s 

raspolaganjem nekretninama te obavlja stručnu pripremu oko provedbe natječaja vezi 

s raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Općine Kanfanar 

- priprema tekst natječaja o kupoprodaji, zamjeni ili zakupu nekretnina, priprema 

izvještaj o provedbi postupka, odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili o 

poništenju natječaja, izrađuje nacrt ugovora po dovršenom natječaju, prijedloge za 

uknjižbu i sl. 

- radi sa strankama 

- obavlja i druge poslove poslove koje mu povjeri Općinski načelnik 

II. Podaci o plaći  

Plaću radnog mjesta pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak koeficijenta 

radnog mjesta 4,40 i osnovice za izračun plaće (iznos osnovice je 2.677,43 bruto) uvećan za 

0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža 

 

 



III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i 

intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja. 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da 

je povukao prijavu na natječaj. 

 

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

1. 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, 98/19), 

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“br. 127/17) 

3. Zakon o općem upravnom postupku ( N. N. br. 47/09 ) 

4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (N. N. br. 68/18, 110/18, 32/20) 

5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi 

(N.N. br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) 

6. Statut Općine Kanfanar ( Službeni glasnik Općine Kanfanar br. 02/09, 03/13) na web 

stranici: www.kanfanar.hr 

7. Zakon o gradnji ( N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

8. Zakon o prostornom uređenju ( N. N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 

V. Pravila testiranja 

1.  Utvrđivanje identiteta kandidata koji su pristupili testiranju utvrdit će se temeljem uvida u 

osobnu iskaznicu koju kandidat predočava na upit povjerenstva. 

2.  Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

3.  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti kandidatu nije dopušteno: korištenje literature, 

bilježaka, mobitela; napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera; razgovor, ometanje 

ostalih kandidata te bilo koje druge nedopuštene radnje i postupci koje bi imale  utjecaja na 

rezultat testiranja  

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere 

znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 

 

4.Provjera znanja obavlja se testiranjem iz područja djelokruga rada lokalne samouprave i 

zakona kojima se djelatnosti uređuju.  

5.Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određen broj bodova ( 10 pitanja - 

10 bodova); s onim kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervju 

(razgovor). 

6.Kandidat je položio provjeru znanja ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova 

7.Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog 

dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog 

rada, ako je ta provjera provedena. 

8. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 

motivaciju kandidata za rad u službi lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se do 10. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
http://www.kanfanar.hr/
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18547
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40773


9. Rezultati testiranja i intervjua se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog 

kandidata. 

10.Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata 

( prema ukupno ostvarenom broju bodova). 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen najkasnije 5 dana 

prije testiranja na web-stranici:www.kanfanar.hr  i oglasnoj ploči Općine Kanfanar. 

 

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o imenovanju.  

 

Načelnik Općine Kanfanar donosi Rješenje o imenovanju pročelnika/ce koje se dostavlja svim 

kandidatima koji su se prijavili na natječaj.  

Protiv rješenja o imenovanju izabranog kandidata za pročelnika/cu Jedinstvenog upravnog 

odjela žalba nije dopuštena. Nezadovoljni kandidat može pokrenuti upravni spor u roku od 30 

dana od dana dostave rješenja o imenovanju. 

 

                                                                                          Općinski načelnik 

 

                                                                                             Sandro Jurman 

 


