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 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KARLOVAČKA  ŽUPANIJA 
 

    
G R A D   O G U L I N 

    Upravni odjel za gospodarstvo, 

komunalni sustav i prostorno uređenje      

                      

 

KLASA: 112-07/20-01/01 

URBROJ: 2133/02-04/1-20-2 

Ogulin, 22. svibnja 2020. 

 

 

Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u službu  

na neodređeno vrijeme u Grad Ogulin 

 

 

 Dana 22. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama br. 60/20 objavljen je javni 

natječaj za prijam u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje 

Grada Ogulina na radno mjesto: 

- voditelj Odsjeka za gospodarstvo i fondove Europske unije (1 izvršitelj – m/ž), na 

neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

 Od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama počinje teći rok od osam (8) 

dana za podnošenje prijava na javni natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava, 

predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, određuje 01. lipnja 

2020.  

Riječi i pojmovi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

I. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći 

 

Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i fondove Europske unije 

 

- organizira, koordinira i kreira obavljanje poslova svih djelatnosti iz djelokruga poslova 

Odsjeka, kreira izradu planova i programa iz područja gospodarstva, prati propise iz područja 

gospodarstva i poljoprivrede 

- prati propise iz područja djelokruga poslova Odsjeka te priprema prijedloge općih i 

pojedinačnih akata za potrebe rada Odsjeka te rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Ogulina 

- izrađuje i prati realizaciju programa iz područja gospodarstva, obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, prati stanje donesenih mjera te predlaže 

dodatne mjere za poboljšanje gospodarskog stanja u Gradu Ogulinu 

 



2 

 

- surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima, ustanovama i institucijama na području 

Grada Ogulina u cilju razvijanja poduzetničkih ideja u suradnji sa Gradom Ogulinom, 

predlaže i prati realizaciju usvojenih poticajnih mjera u području rada poduzetništva i 

ukupnog razvoja 

- sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije te prati natječaje 

za izradu projekata financiranih iz fondova Europske unije 

- sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave 

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika 

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,80 uz osnovicu za izračun plaće u 

iznosu od 3.940,00 kuna bruto.  

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje 

je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža. 

 

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i 

intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem 

pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i 

sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatražena 

odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. 

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Po 

utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Navedena pisana provjera traje 60 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. 

Za svaki dio provjere znanja (opći i posebni dio) dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. 

Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili 

najmanje 5 bodova. 

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom za 

provedbu javnog natječaja (intervju). 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i 

motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. 

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog 

postupka. 

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu 

kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. 
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Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu rang listu kandidata, podnosi čelniku 

upravnog tijela Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti. 

 

III. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja 

 

OPĆI DIO 

 

- Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)  

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.  33/01, 

60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 

19/13 - pročišćeni tekst, ispravak 137/15, 123/17 i 98/19) 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) 

 

 

POSEBNI DIO 

 

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br.  29/02, 63/07, 53/12, 

56/13 i 121/16) 

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18 i 42/20) 

- Zakon o obrtu (Narodne novine“ br. 143/13, 127/19 i 41/20) 

- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ br. 93/13, 114/13, 

41/14 i 57/18) 

- Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.  

https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2020/05/Opći-uvjeti-EU-fondovi.pdf 

 

 

IV. Poziv na testiranje 

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na internetskoj stranici 

www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11 

(prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.  

 

 

 

  

                                                                                      GRAD  OGULIN 

 

 

http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B86A2752&Ver=NN2008B86A2752
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B61A1354&Ver=NN2011B61A1354
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2018B4A139&Ver=NN2018B4A139
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2018B96A1853&Ver=NN2018B96A1853
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2019B112A2240&Ver=NN2019B112A2240
https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2020/05/Opći-uvjeti-EU-fondovi.pdf



