
OBAVIJESTI I UPUTE 

kandidatima u postupku javnog natječaja za prijam u službu 

 

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča          

(1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca objavljen u 

Narodnim novinama, na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča, www.ploce.hr, i Oglasnoj 

ploči Grada Ploča. 

 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča 

 

Opis poslova radnog mjesta: 

 

- rukovodi, organizira, koordinira poslove iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarski 

razvoj Grada Ploča, 

- prati zakone, podzakonske akte i ostale propise i daje stručna mišljenja i savjete iz područja     

primjene zakona kojima se uređuje ustrojstvo i nadležnost jedinica lokalne samouprave iz           

djelokruga Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča te izrađuje prijedloge akata iz 

nadležnosti Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča i vodi brigu o usklađenosti 

tih akata sa zakonom, podzakonskim aktima i Statutom, 

- prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča i predlaže           

odgovarajuće mjere, stručno obrađuje najsloženija pitanja i daje stručna obrazloženja i upute 

radi izvršenja poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča, 

- prati i sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna te projekcija za dvogodišnje razdoblje, izmje-

na i dopuna Proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, sudjeluje 

u izradi uputa za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova, izrađuje kvartalne i godi-

šnje te konsolidirana financijska izvješća, analizira mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna,  

- kreira politiku gospodarskih djelatnosti Grada Ploča, analizira i prati stanje i kretanje                

gospodarstva, 

- koordinira i po potrebi sudjeluje u prijavama na natječaje na državne i inozemne fondove,        

ministarstva i druge institucije, predlaže i sudjeluje u pripremi strategijskih odluka za razvoj 

Grada Ploča, 

- sudjeluje u izradi ekonomskih analiza stanja u određenom području, 

- koordinira i sudjeluje u organizaciji manifestacija poput stručnih skupova, izložbi, sajmova, 

- poslovi koordiniranja rada ustanova i trgovačkih društava iz djelokruga odjela a kojima je 

osnivač odnosno vlasnik Grad Ploče, 

- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika. 

 

Podaci o plaći: 

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, 

broj 13/18 i 8/19), Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/21) kojom 

je određena osnovica u bruto iznosu 4.250,00 kuna. Slijedom navedenog plaću čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku 

navršenu godinu radnog staža. 

 

 

 

 

http://www.ploce.hr/


Područje testiranja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja i 

sposobnosti radnog mjesta: 

 

• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne 

novine, broj 127/17 i 138/20), 

• 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), 

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

(Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), 

• Statut Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 

i 6/21), 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20), 

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18 i 98/19). 

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti: 

 

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja 

provest će se pisano testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako 

kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao 

prijavu na Javni natječaj. 

 

Po dolasku na testiranje od kandidata će se tražiti predočenje odgovarajuće identifikacijske 

isprave radi utvrđenja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći 

pristupiti testiranju. Testiranje traje najviše 45 minuta, a za vrijeme testiranja nije dopušteno: 

 

- koristiti se bilo kakvom literaturom, bilješkama ili mobitelom, 

- napuštati prostoriju u kojoj se održava testiranje, 

- razgovarati sa ostalim kandidatima, odnosno na bilo koji način ometati koncentraciju 

ostalih kandidata. 

 

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će 

udaljeni sa testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja neće 

razmatrati i smatrat će da su povukli prijavu na Javni natječaj. 

 

Postupak pisanog testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. 

Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj 

bodova od 1 do 10. Smatra se da su kandidati zadovoljili na pisanom testiranju ako su 

ostvarili najmanje 50% bodova. S kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju 

provest će se intervju. O rezultatima pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua 

kandidati će biti pravodobno obaviješteni. 

 

Na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg 

kralja Tomislava 23) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti. 

 

Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za 

provedbu javnog natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih 

bodova. 

 

http://www.ploce.hr/

