Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Župan
Koprivničko-križevačke županije raspisao je Natječaj
koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 102/17. od 18. listopada 2017.
ZA RADNO MJESTO
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE
– jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri
mjeseca,
te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovim uputama i obavijestima odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Opis poslova radnog mjesta – pročelnika/ice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
znanost, sport i nacionalne manjine
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu s zakonom i drugim propisima. Organizira i koordinira
rad Upravnog odjela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova, usmjerava
rješavanje najsloženijih pitanja te rješava posebne probleme iz djelokruga rada Upravnog odjela.
Priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz nadležnosti područja
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, kao i obrazovanja
odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta i nacionalnih manjina te udruga građana. Predlaže
mjere za poboljšanje programa i mjera za unaprjeđenje pobrojanih područja iz nadležnosti
Upravnog odjela. Koordinira programe investicijskog i tekućeg održavanja te kapitalne
izgradnje javnih ustanova kojima je osnivač Županija, a u nadležnosti su Upravnog odjela.
Organizira provođenje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, kao i mjera za kreditiranje,
odnosno stipendiranje učenika i studenata. Vodi brigu o unapređenju, očuvanju i zaštiti položaja
nacionalnih manjina i surađuje sa vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima
nacionalnih manjina u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju njihova prava i slobode.
Usmjerava pripremne poslove za osnivanje vrtića, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih
domova i ustanova za obrazovanje odraslih, a kojima je osnivač Županija. Nadzire i kontrolira
namjensko trošenje sredstava iz proračuna Županije koja se dodjeljuju javnim ustanovama iz
područja rada Upravnog odjela. Surađuje s nadležnim ministarstvom kroz utvrđivanje planova i
realizacije bilanciranih sredstava u području predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog,
visokoškolskog obrazovanja te obrazovanja odraslih, kao i sa ostalim nadležnim ministarstvima i
javnim ustanovama u pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela. Rješava u upravnim
stvarima iz područja službeničkih odnosa. Koordinira suradnju odjela sa nadležnim odjelom za
izradu plana financijskog upravljanja i kontrole, kao i izrade godišnjeg izvještaja, te po potrebi
pruža pomoć voditelju/koordinatoru za financijsko upravljanje i kontrole u praćenju i procjeni
financijskog upravljanja i kontrola. Organizira i koordinira provođenje strateškog planiranja,
planskih i programskih dokumenata, praćenje provedbe i izvješćivanje o istima te sudjeluje u
radu tima za uvođenje odgovarajućeg sustava kvalitete, prema međunarodnim standardima, u
poslovni sustav Županije. Koordinira pravovremenu izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća o
izvršenju Proračuna prema programima/projektima/ aktivnostima sukladno opisu poslova i
nadležnosti Upravnog odjela. Po potrebi, pruža stručnu pomoć predsjedniku i članovima
Županijske skupštine u izradi prijedloga akata iz nadležnosti Upravnog odjela. Obavlja i druge
poslove prema odredbama zakona i drugih propisa i poslove po nalogu župana.

Podaci o plaći
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama Koprivničko-križevačke županije KLASA: 40006/10-01/37, URBROJ: 2137/1-03/01-11-2, kojom je osnovica određena u iznosu 2.120,00 kuna
i Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj
15/17.), za poslove pročelnika ovog Upravnog odjela određen je koeficijent 5,85. Slijedom
navedenog plaća čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodnoj provjeri znanja kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja. Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem
pisanog testiranja i intervjua.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
1. Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima –
PISMENA PROVJERA ZNANJA
Pitanja kojima se testira provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je
raspisan javni natječaj temelje se na slijedećim propisima:
OPĆI DIO:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
POSEBNI DIO:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13.),
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst i 94/13., 152/14. i
7/17.),
3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.,
198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.),
4. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 29/97, 47/99. i 35/08.),
5. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93. i 38/09.),
6. Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13.,
85/15. i 19/16.),
7. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10.
i 93/11.).
…………………………………………………………………………………………………...

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE
TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje
odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati
identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da
je povukao prijavu na javni natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera znanja traje 60 minuta (stručni dio), provjera sposobnosti –
znanje rada na računalu u daljnjem trajanju od 60 minuta, svaka provjera.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.
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 i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja
i sposobnosti na svakom od provedenih.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju
kandidata za rad u jedinici područne (regionalne) samouprave. Rezultati intervjua boduju se na
isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku županu, Izvješće potpisuju svi članovi
Povjerenstva.
Župan donosi rješenje o imenovanju, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na
javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji nije zadovoljan donesenim rješenjem o imenovanju izabranog kandidata ima pravo
pokrenuti upravni spor u zakonskom roku. Tužba se podnosi upravnom sudu u Zagrebu
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o
imenovanju.

