
U Narodnim novinama, broj 111 od 19. rujna 2014., objavljen je javni 
natječaj za imenovanje pročelnika/ce Stručne službe Županijske skupštine i Župana 
Brodsko-posavske županije, a tekst natječaja dostupan je web stranici Brodsko-
posavske županije, www.bpz.hr . 
 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave 
javnog natječaja u Narodnim novinama. Posljednji dan roka za podnošenje prijava na 
natječaj je 27. rujan 2014. 
 
 Opis poslova radnog mjesta 
 

Upravlja i organizira obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe, osobito za 
županijska tijela: Županijsku skupštinu, župana i zamjenike župana. Obavlja poslove najviše 
razine složenosti koji uključuju planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova u 
pravcu razvoja novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća. 

Proučava, stručno obrađuje, izrađuje i sudjeluje u pripremi najsloženijih pravnih 
dokumenata županije, daje pravno mišljenje o utemeljenosti i provedivosti akata iz 
nadležnosti župana i njegovih zamjenika, prati zakonodavnu regulativu i osigurava njihovu 
provedbu te potiče druga upravna tijela na usklađivanje akata i djelovanja sukladno 
zakonodavnoj regulativi i općim aktima županije. 

Zajedno sa županom i zamjenicima župana osigurava i priprema prijedloge općih 
akata, kao i njihovu provedbu, a 
zajedno s predsjednikom Županijske skupštine priprema plan održavanja sjednica Županijske 
skupštine i njenih tijela i program rada Skupštine. Koordinira otpremu poziva za sjednicu 
Županijske skupštine te osiguranja prostornih i drugih uvjeta za održavanje sjednice, skrbi o 
provedbi Statuta Brodsko-posavske županije i Poslovnika Županijske skupštine, skrbi o 
pružanju pomoći vijećnicima, obavljanju njihovih dužnosti, kao i ostvarivanju prava s osnova 
obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine. 

Za obavljanje stručnih i drugih poslova vezano za rad Županijske skupštine odgovara 
predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine. 

U neposrednoj suradnji sa županom skrbi o ljudskim potencijalima u županijskim 
upravnim tijelima u smislu priprema prijedloga organizacijskog ustroja županijskih upravnih 
tijela, prijedloga unutarnjeg reda, plana zapošljavanja službenika i namještenika, odnosno o 
provedbi službeničkog zakonodavstva.  

Prati i predlaže mjere za provođenje Zakona o zaštiti osobnih podataka i u tom smislu 
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka.  
Obavlja i druge pravne poslove po nalogu župana, zamjenika župana i predsjednika 
Županijske skupštine. 

 
 Podaci o plaći radnog mjesta 
 
 Podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj propisani su 
Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim 
tijelima Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
br. 19/10.) Slijedom navedenog plaću čini umnožak  koeficijenta složenosti poslova 
radnog mjesta na koje se službenik/ca raspoređuje i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
 
 
 

http://www.bpz.hr/
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 Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 
 
 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 su ostvarili najmanje 50% bodova na 
pisanom testiranju. 
 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će 
se da je povukao prijavu na natječaj. 
 
 Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje 
 

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 

obavljanje poslova navedenog radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj 

temelje se na sljedećim propisima: 

 

- Ustav RH („NN“ , br. 85/10-pročišćeni tekst) 

- Zakon o općem upravnom postupku ("NN" br. 47/09) 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 19/13-

pročišćeni tekst) 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („NN“, br. 86/08 i 61/11) 

- Zakon o lokalnim izborima ("NN", br. 144/12) 

- Statut Brodsko-posavske županije („Sl. vjesnik BPŽ“, br. 15/13-pročišćeni 

tekst) 

- Poslovnik Županijske skupštine ("Sl. vjesnik BPŽ, br. 15/13-pročišćeni tekst) 

 
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će 

objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije, 
najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere. 


