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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD BELI MANASTIR 
Gradonačelnik 

 
KLASA: 112-01/22-01/01 
URBROJ: 2158-2-01-03-22-2 
Beli Manastir, 10. veljače 2022. godine  
 
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata po 
javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-
komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
 

OPIS POSLOVA: 
 
Opis poslova za radno mjesto pročelnika u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-
komunalne poslove Grada Belog Manastira, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Gradske 
uprave Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj:  6/16, 11/19,  
5/20, 9/20 i 9/21) 
 

- organizira rad Upravnog odjela, rukovodi, upravlja i koordinira radom 
Upravnog odjela i svih djelatnika u njemu 

- nadzire zakonitost rada, pravovremenost i pravilnost obavljanja poslova 
povjerenih službenicima Upravnog odjela 

- vodi, nadzire i koordinira izradu projekata koji se financiraju iz fondova 
Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja 

- odgovara za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad Upravnog odjela u 
izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti 

- prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela te proučava i 
stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga rada Upravnog odjela 

- osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog 
odjela 

- raspoređuje poslove iz nadležnosti Upravnog odjela na pojedine službenike 
- daje službenicima naloge, a po potrebi i naputke za rad, 
- vrši ocjenjivanje službenika u skladu s posebnim propisima 
- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika, 
- odlučuje o pravima i obvezama službenika u prvom stupnju 
- odgovara za namjenski utrošak financijskih sredstava iz razdjela Upravnog 

odjela 
- sudjeluje u radu Gradskog vijeća po pozivu i priprema odgovore na pitanja 

gradskih vijećnika 
- kontaktira sa županijskim službama i resornim ministarstvima 
- nadzire i usklađuje djelovanje trgovačkih društava koji obavljaju komunalne 

djelatnosti i djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje 
- planira i predlaže projekte za unaprjeđenje stanja iz ustrojem dodijeljenog 

djelokruga 
- osigurava provedbu i odgovoran je za provođenje potrebnih postupaka 

prema propisima koji reguliraju građenje u slučajevima kada je Grad 
Investitor 

- osigurava zakonitu primjenu svih važećih propisa o komunalnom 
gospodarstvu 

- izrađuje programe iz svoje nadležnosti 
- osigurava provođenje općih akata i akata Gradskog vijeća i gradonačelnika 

iz djelokruga Upravnog odjela 
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- potpisuje akte iz djelokruga Upravnog odjela 
- odgovoran je za informiranje gradonačelnika o promjenama propisa iz svoje 

nadležnosti 
- dužan je upozoriti gradonačelnika na sve neusklađenosti općih i 

pojedinačnih akata i odluka sa važećim propisima iz svoje nadležnosti 
- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika 

  
PODACI O PLAĆI: 
 

 Plaća za radno mjesto Pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne 
poslove se utvrđuje umnoškom koeficijenta složenosti poslova koji za ovo radno mjesto 
iznosi 3,10 i osnovice koja iznosi 3.850,00 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža.  

 
  
PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI: 
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se 
testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE: 
 

1) OPĆI DIO: 

a. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 

33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 

b. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09 i 110/21) 

c. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj: 75/21) 

 
2) POSEBNI DIO – GRADITELJSTVO I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

a. Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

b. Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13,65/17,114/18, 

39/19 i 98/19) 

c. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18,110/18 i 

32/20) 

d. Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj: 84/21) 

 

3) POSEBNI DIO – PROVOĐENJE EU PROJEKATA 

a. Europska unija (www.europa.eu)  

b. Strukturni fondovi (www.strukturnifondovi.hr) 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

 
Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja, kao i obavijest u kojem 
vremenu na pitanja treba dati odgovore. 

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. 
 

http://www.europa.eu/
http://www.strukturnifondovi.hr/
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Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a 
njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati i ocjenjivati. 

 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na 
natječaj. 

 
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela 
provjere znanja i sposobnosti. 

 
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja: 

 
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kandidata bit će objavljeno na 

mrežnoj stranici (www.beli-manastir.hr) te na oglasnoj ploči Grada Belog Manastira na adresi 
Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere. 
 

GRADONAČELNIK 
Tomislav Rob 

 
 

http://www.beli-manastir.hr/

