UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na javni natječaj za imenovanje pročelnika Ureda Grada, Grada Bakra
Pročelnik/ca, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Opis poslova radnog mjesta »pročelnik Ureda Grada«
-

Rukovodi Uredom, organizira i usklađuje rad Ureda, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima,
neposredno rukovodi službenicima i namještenicima raspoređenim u Uredu,
prati stanje iz djelokruga Ureda i predlaže odgovarajuće mjere,
organizira provođenje odluka izvršnog tijela u djelokrugu Ureda,
organizira i priprema prijedloge akata, izvješća, dokumenata i programa iz djelatnosti Ureda,
Brine o pravovremenom objavljivanju akata i dokumenata na mrežnim stranicama Grada iz nadležnosti
svih upravnih tijela,
organizira i vodi protokolarne obveze Grada te organizira poslove oko promidžbe Grada,
sudjeluje u pripremi natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi, športu i ostalim društvenim
djelatnostima te vrši nadzor nad realizacijom usvojenih programa,
obavlja druge srodne poslove po nalogu izvršnog tijela.

Podaci o plaći radnog mjesta
Plaću pročelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnika Ureda Grada – 3,15,
određenog člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine
Primorsko – goranske županije«, br. 37/10., »Službene novine Grada Bakra«, br. 5/14.) i osnovice za izračun
plaća utvrđene Odlukom gradonačelnika o osnovici za obračun plaća (KLASA 022-01/17-01/3, URBROJ:217002-04/2-17-5 od 30. siječnja 2017. godine, koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
imenovano od strane gradonačelnika Grada Bakra.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju mogu pristupiti intervjuu.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, lista kandidata koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje bit će objavljeno naknadno na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Grada Bakra najmanje pet dana prije pisanog testiranja.
Naknadno će se objaviti i lista kandidata koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova
i s kojima će se održati intervju.
Intervju će se, ako to bude moguće, održati tijekom dana provedbe pisanog testiranja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti
-

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.),
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.),
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.).

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: UP/I-112-01/18-01/01
URBROJ: 2170-02-04/2-18-6
Bakar, 16. siječnja 2018.

