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Ravna Gora, 4. rujna 2019.
Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u svezi Javnog natječaja
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za komunalni sustav na radno mjesto: viši
stručni suradnik za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme objavljenog u
Narodnim novinama broj 82/19 od 4. rujna 2019. godine, daju se slijedeće

OBAVIJESTI I UPUTE
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
- prati stanje u prostoru, sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja, kao i dokumenata za
realizaciju općinskih razvojnih projekata, priprema nacrte odluka i drugih akata u području
prostornog uređenja, obavlja poslove izrade, praćenja provedbe i donošenja dokumenata prostornog
uređenja, izrađuje izvješća o stanju prostora, vodi evidencije o postupcima izrade i donošenja
dokumenata prostornog uređenja,
- sudjeluje u izradi plana i programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, sastavlja akte vezano uz
zaštitu okoliša,
- sudjeluje u pripremi programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa
održavanja komunalne infrastrukture,
- predlaže i vodi poslove u svezi s uređenjem naselja, povećanjem kvalitete stanovanja, izgradnjom
i održavanjem komunalnih i drugih objekata te osiguranjem komunalnih i drugih uslužnih
djelatnosti,
- priprema materijale, sastavlja prijedloge i obavlja druge pripremne radnje za ugovaranje izgradnje
i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata, komunalnih usluga i ostalih općinskih
investicija,
- priprema ugovaranje te vrši i organizira nadzor nad izgradnjom i održavanjem komunalne
infrastrukture, komunalnih i drugih objekata te uređenja zelenih i drugih javnih površina,
- kontrolira ispravnost komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih objekata i uređaja u
vlasništvu Općine,
- daje podatke i sastavlja izvješća iz svojeg djelokruga rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih
korisnika,
- prati propise iz djelokruga svog rada i upozorava na njihovu primjenu,
- obavlja sve ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika ili Općinskog načelnika.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je službenik
raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Vrijednost koeficijenta za obračun plaće višeg stručnog suradnika za komunalne poslove propisana
je Odlukom o trećoj izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj
5/19) te iznosi 3,10, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o osnovici za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora i iznosi 2.917,16
kn.
PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave
uredne, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Smatra se da je
kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu na
natječaj. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova
iz pisanog testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na
koje se kandidat prima temelje se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15 i 123/17),
2. Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09),
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18).
PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava
radi utvrđivanja identiteta.
2. Po utvrđivanju identiteta kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u
kojem vremenu ih treba odgovoriti.
3. Za riješeni test na provjeri znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da
je kandidat uspješno položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova.
4. 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.
5. Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere
znanja, a njegov/njezin rezultat povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
INTERVJU
1. Razgovor (intervju) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više bodova
na testiranju.

2. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz razgovor (intervju) sa kandidatima utvrđuje
interese, ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se od 1
do 10 bodova.
Ukupan broj bodova koji kandidat može postići testiranjem i intervjuom je 20.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi Rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim
kandidatima koji su se prijavili na natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti
žalbu Općinskom načelniku Općine Ravna Gora u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.
POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE
TESTIRANJA, NA WEB STRANICI OPĆINE RAVNA GORA I NA OGLASNOJ PLOČI
OPĆINE RAVNA GORA.

OPĆINA RAVNA GORA

