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Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu
na neodreñeno vrijeme u Grad Ogulin

U ''Narodnim novinama'' broj 42/13 od 10. travnja 2013. godine objavljen je natječaj za
prijam u Upravni odjel za financije, upravu i samoupravu na radno mjesto:
- Savjetnik za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica, na neodreñeno vrijeme, uz probni rad od
tri mjeseca.
Od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' počinje teći rok od osam (8) dana za
podnošenje prijava na natječaj, te se kao posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj,
predajom pošti preporučeno ili neposredno u pisarnicu Grada Ogulina, odreñuje 18. travnja
2013.
I. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
Savjetnik za gospodarstvo:
- proučava propise i prati stanje u području gospodarstva,
- izrañuje programe, odluke i izvješća o stanju i problemima iz gospodarstva Grada
Ogulina,
- predlaže poticajne mjere za unapreñenje razvitka poljoprivrede i malog gospodarstva,
- sudjeluje u izradi projekata i programa iz područja europskih integracija,
- sudjeluje pri izradi gospodarske strategije Grada Ogulina i predlaže mjere za njeno
ostvarenje
- predlaže sustav subvencija u poljoprivredi i malog gospodarstvu, kriterije za sve
vrste subvencija u poljoprivredi i kreditiranju poduzetničkih projekata,
- izrañuje izvješća za županijska i državna tijela iz područja poljoprivrede i
gospodarstva
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,15 uz osnovicu za izračun plaće u
iznosu od 3.940,00 kuna bruto.
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Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje
je namještenik rasporeñen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.
II. Provjera znanja
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest
će se testiranje radi prethodne provjere znanja.
Postupak provjere znanja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Prethodna provjera znanja obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao
prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji tijekom provjere
remeti mir i/ili pravila ponašanja na provjeri s kojima će biti upoznat i zbog toga bude udaljen
s provjere, kao i kandidat koji ne predoči ili odbije predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu
iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

III. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:
- Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br. 85/10 – pročišćeni tekst)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08 i 61/11),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (''Narodne novine'' broj 29/02, 63/07 i
53/12)
- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Narodne novine'' broj 120/12 i
136/12)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'' broj 39/13).
Internetska stranica ''Narodnih novina'' je: www.nn.hr
Internetska stranica ''Glasnika Karlovačke županije'' je: www.kazup.hr
IV. Poziv na testiranje
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na internetskoj stranici
www.ogulin.hr te na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Ogulin, Bernardina Frankopana 11
(prizemlje) najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.
Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s
kojima će se provesti testiranje.
VAŽNO
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te
adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom
natječajnog postupka.
Takoñer molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju –
manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko
utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno
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do dana isteka natječajnog roka. Nema mogućnosti naknadne dostave dokumentacije, bez
obzira na razloge.
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu:
grad-ogulin@ogulin.hr.
Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate
telefonskim putem.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Dinka Stipetić, dipl.oec., v.r.
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