REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLIS
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2180/03-01/18-1997
Klis, 29.11.2018.
Sukladno odredbama članaka 19. do 22. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18),
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu (dalje:
Povjerenstvo) daje

OBAVIJEST I UPUTE
kandidatima u postupku javnog natječaja za prijam u službu na
neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu
nabavu i financijske poslove
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klis
I. Objava natječaja
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klis raspisao je javni natječaj za
prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu
nabavu i financijske poslove.
Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 104/2018 , dana 28. studenog 2018.
godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Rok za
podnošenje prijava traje zaključno do 6. prosinca 2018. godine. Prijave se podnose do
navedenog datuma u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom ili neposredno na protokol
Općine Klis, Iza grada 2, 21231 Klis.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klis, na
adresi Iza grada 2, Klis.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu preporučene pošiljke razvidno
da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj
odnosno, u slučaju da je prijava predana neposredno na protokol Općine Klis, radnim danom
od ponedjeljka do petka i to u vremenu od 7:30 do 15:30 sati.
Standardna mjerila potrebnog stručnog znanja odnosno stručni uvjeti za radno mjesto
viši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske poslove – 1 izvršitelj/ica :
– VSS, magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
– poznavanje rada na računalu
– važeći certifikat iz područja javne nabave
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– položen državni stručni ispit.

II. Opis poslova
Sukladno odredbi članka 23. pod rednim brojem 5. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klis (KLASA:021-05/15-01/01, URBROJ: 2180/0301/01-1917 od 31.12.2015.) viši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske poslove
obavlja sljedeće poslove:
- proučava i stručno obrađuje pitanja iz područja javne nabave, prati izmjene pravnih propisa
koji se tiču javne nabave
- sudjeluje u izradi nacrta prijedloga proračuna i nacrta prijedloga godišnjih polugodišnjih
izvještaja
- sudjeluje u izradi proračunskih financijskih i drugih izvještaja
- proučava i sudjeluje u izradi prijedloga plana nabave te prijedloga izmjena i dopuna plana
nabave
- priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje
- provodi postupke javne nabave
- vrši objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
- daje na objavu i brine o objavi teksta nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave i
sažetka teksta objave na web stranici Općine Klis
- vodi i sastavlja zapisnike na sjednicama na kojima se otvaraju ponude za objavljena
nadmetanja
- vodi zapisnike o pregledu i ocjeni ponuda, priprema prijedloge odluka te obavlja druge
poslove koje je potrebno izvršiti u pojedinom postupku javne nabave
- prikuplja i obrađuje podatke za izradu analiza, izvješća i drugih stručnih materijala te vodi
potrebnu dokumentaciju
- vodi evidenciju javne nabave
- izrađuje rješenja i zaduženja za komunalnu naknadu
- vrši knjiženja komunalne naknade, vodi analitičke kartice obveznika komunalne naknade
- izrađuje račune za zakup poslovnog prostora
- poduzima mjere prisilne naplate za komunalnu naknadu i komunalni doprinos te za zakup
poslovnih prostora
- vodi blagajničko poslovanje
- vodi registar svih ugovora i narudžbenica
- vodi podatke o potrošnji električne energije po mjernim mjestima
- prati i proučava zakonske propise, uputstva i odluke iz svog područja djelovanja te predlaže
pročelniku poduzimanje mjera i donošenje akata iz svog djelokruga rada
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog
upravnog odjela i poslove po nalogu čelnika tijela.

III. Podaci o plaći
Osnovnu bruto plaću radnog mjesta viši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske
poslove sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (3,10) i osnovice koja iznosi 3.200,00
kunu. Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.
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IV. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano
testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pismenom testiranju.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na
natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na
web stranici Općine Klis (www.klis.hr) i na oglasnoj ploči Općine Klis, najkasnije pet dana
prije održavanja provjere.

V. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
- Statut Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis, broj 2/13 i 3/13)
- Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/
17)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (NN 101/17)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)
- Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)
- Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)
- Zakon o koncesijama (NN 69/17)
- Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN 18/13, 127/13, 74/14)
- Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Milan Kurtović, dipl.iur., v.r.
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