
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 
KLASA: 112-01/2009-01/31 
URBROJ: 238-33-01-2009-3 

Velika Gorica, 03. srpnja 2009. godine 
 
 Na temelju članka 53a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/0/ i 36/09), 
članka 5. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.), članaka 10., 13., 15. i 130.  Pravilnika o unutarnjem 
redu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada broj. 8/06., 14/06., 17/06., 12/07., 20/07., 
21/07., 01/08. i 02/08.) i Planu prijama u službu za 2009. godinu (Službeni glasnik Grada 
Velike Gorice 1009) gradonačelnik  
  

o b j a v l j u j e    
J A V N I   N A T J E Č A J 

 
za imenovanje na slijedeća radna mjesta: 

1. PROČELNIK/CA SLUŽBE u Službi za mjesnu samoupravu, 1 izvršitelj/ica  
- VSS društvenog ili tehničkog smjera 
- 5 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 

2. PROČELNIK/CA ODJELA u Upravnom odjelu za financije, 1 izvršitelj/ica 
- VSS ekonomskog smjera 
- 10 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 

3. PROČELNIK/CA ODJELA u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalne 
djelatnosti i promet, 1 izvršitelj/ica 

- VSS građevinskog, arhitektonskog ili prometnog smjera 
- 10 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 

4. PROČELNIK/CA ODJELA u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša, 1 izvršitelj/ica 

- VSS arhitektonskog ili građevinskog smjera 
- 10 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 

5. PROČELNIK/CA ODJELA u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i 
graditeljstvo, 1 izvršitelj/ica 

- VSS građevinskog, arhitektonskog ili pravnog smjera 
- 10 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 

Natjecatelj može biti osoba koja nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da isti 
položi u roku od 12 mjeseci od dana prijama u službu.  

U službu  ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu 
propisane člancima  15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08.). 
 Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca. 

U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola. 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, 

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te 



pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada 
Velike Gorice, www.gorica.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu 
pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  

Na web stranici www.gorica.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije 
održavanja provjere.  

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.  
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je 
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, 
odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je 
nezaposlen. 
 Uz pismenu prijavu s naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava, treba obvezno 
priložiti:    
 - životopis  

- domovnicu ili ovjerenu presliku 
 - diplome ili ovjerenu presliku 
 - presliku stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu,  potvrde ili 
presliku dokumenta (rješenja, ugovor o radu i sl.) iz kojih je vidljivo radno iskustvo na 
odgovarajućim poslovima u traženoj struci 
 - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 
15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08.), ne stariji od 6 mjeseci. 
 - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ili ovjerena preslika.  

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 
dana od dana objave natječaja u Narodnom novinama neposredno u pisarnici gradske uprave 
Grada Velike Gorice, ili poštom na adresu Grad Velika Gorica, p.p. 1., 10 409 Velika Gorica, 
Trg kralja Tomislava 34, s naznakom „Za natječaj“.   

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno 
mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu 
nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim 
na natječaj. 
 Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. 
      
                    Gradonačelnik 
 
         Dražen Barišić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opisi poslova 
1. Pročelnik/ca službe u Službi za mjesnu samoupravu 

- rukovodi, organizira i koordinira rad Službe 
- prati stanje iz djelokruga Službe, analizira, predlaže mjere i podnosi izvješća 
- prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz djelokruga Službe 
- surađuje s odgovarajućim institucijama u pogledu predlaganja mjera i zadataka iz djelokruga 

Službe 
- odgovara za rad Službe i zakonitost 
- odgovara za pravodobnost i kvalitetu rada Službe 
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 
 

2. Pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za financije 
- rukovodi, organizira i koordinira rad Odjela 
- prati stanje iz djelokruga Odjela, analizira i predlaže mjere 
- surađuje s odgovarajućim institucijama 
- odgovara za rad Odjela i zakonitost 
- odgovara za pravodobnost i kvalitetu rada Odjela 
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 
 

3. Pročelnik odjela u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet 
- rukovodi, organizira i koordinira rad Odjela 
- prati stanje iz djelokruga Odjela, analizira i predlaže mjere 
- surađuje s odgovarajućim institucijama 
- prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz djelokruga Odjela 
- odgovara za rad Odjela i zakonitost 
- odgovara za pravodobnost i kvalitetu rada Odjela 
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 

 
4. Pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

- rukovodi, organizira i koordinira rad Odjela 
- prati stanje iz djelokruga Odjela, analizira i predlaže mjere 
- surađuje s odgovarajućim institucijama 
- prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz djelokruga Odjela 
- odgovara za rad Odjela i zakonitost 
- odgovara za pravodobnost i kvalitetu rada Odjela 
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 

 
5. Pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo 

- rukovodi, organizira i koordinira rad Odjela 
- prati stanje iz djelokruga Odjela, analizira i predlaže mjere 
- surađuje s odgovarajućim institucijama 
- donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku, ovjerava projekte i parcelacijske elaborate 
- daje stručna mišljenja glede važećih dokumenata prostornog uređenja, sudjeluje u izradi 

dokumenata prostornog uređenja 
- obavlja tehničke preglede za složenije građevine 
- prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz djelokruga Odjela 
- odgovara za rad Odjela i zakonitost 
- odgovara za pravodobnost i kvalitetu rada Odjela 
- izrađuje izvješća 
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 
 
Plaća 
Koeficijent za sva radna mjesta je 4,20, osnovica za obračun plaće iznosi 3.210,00 kuna, za 
svaku godinu radnog staža plaća se uvećava 0,5%  (na primjer: izračun plaće za službenika 
koji ima 10 godina radnog staža 4,20x3.210,00 = 13.482,00 + 5% = 14.156,10 kuna, što 
predstavlja bruto plaću. Od tako dobivene bruto plaće oduzima se 20% mirovinskih doprinosa 
– 2.831,22 te se dobije plaća koja iznosi = 11.324,88 kuna. Dobivena plaća umanjuje se za 
porez i prirez koji ovise o osobnim odbicima i prebivalištu službenika – za osobu koja stanuje 



na području gdje se obračunava 12% prireza i koja ima samo osnovnu olakšicu neto isplata bi 
iznosila 9.002,32 kuna).  
 
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za sva radna mjesta iz 
natječaja obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s 
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.  
 
Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti 
1. Područje obavljanja provjere znanja i sposobnosti za kandidate za imenovanje 
pročelnika/ce službe u Službi za mjesnu samoupravu su: 

• lokalna i područna (regionalna) samouprava  
• mjesna samouprava  

2. Područje obavljanja provjere znanja i sposobnosti za kandidate za imenovanje 
pročelnika/ce odjela u Upravnom odjelu za financije su: 

• lokalna i područna (regionalna) samouprava 
• financije u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

3. Područje obavljanja provjere znanja i sposobnosti za kandidate za imenovanje 
pročelnika/ce odjela u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet su: 

• lokalna i područna (regionalna) samouprava 
• komunalno gospodarstvo  
• prometni propisi 
• prekršajni postupak 

4. Područje obavljanja provjere znanja i sposobnosti za kandidate za imenovanje 
pročelnika/ce odjela u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša su: 

• lokalna i područna (regionalna) samouprava 
• prostorno uređenje i graditeljstvo 

5. Područje obavljanja provjere znanja i sposobnosti za kandidate za imenovanje 
pročelnika/ce odjela u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo su: 

• lokalna i područna (regionalna) samouprava 
• prostorno uređenje i graditeljstvo 

 
Popis pravnih i drugih izvora 
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz slijedećih pravnih i 
drugih izvora: 
1. Za radno mjesto pročelnik/ca službe u Službi za mjesnu samoupravu: 

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) 

• Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (NN 44/05., pročišćeni tekst) 

• Statut Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 17/06) 
2. Za radno mjesto pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za financije: 

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) 

• Zakon o proračunu (primjena do 31.12.2008.) NN 96/03 
• Zakon o proračunu (primjena od 01.01.2009.) NN 87/07 
• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 

117/93., 69/97. – članak 28. Zakona o porezu na promet nekretninama, 33/00., 73/00., 127/00. 
– članka 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01., 107/01,. 117/01., 150/02., 147/03., 
132/06., 26/07.- Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) 
3. Za radno mjesto pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalne 

djelatnosti i promet: 
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01. – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) 



• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 
110/04. i 178/04.) 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08; čl.5., 84., 85., 86. i 294.) 
• Prekršajni zakon (NN 107/07; čl.151, 152., 239-245.) 

4. Za radno mjesto pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša: 

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) 

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN76/07) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

5. Za radno mjesto pročelnik/ca odjela u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i 
graditeljstvo: 

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01. – 
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) 

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN76/07) 


