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OBAVIJEST
u svezi provedbe natječaja za prijam u službu savjetnika za
razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika
raspisao je natječaj za prijam savjetnika za razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”
broj 139/13, dana 20. studenog 2013. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Tajništvu Grada Šibenika, na adresi Trg palih
branitelja Domovinskog rata br. 1, Šibenik.
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i raspisanog
natječaja u Narodnim novinama od 20. studenog 2013. godine, Grad Šibenik obavještava
kandidate:
I. Podaci o plaći
Osnovnu brutto plaću radnog mjesta savjetnik za razvoj sačinjava umnožak koeficijenta
radnog mjesta (2,50) i osnovice koja iznosi 3444,21 kuna. Za svaku godinu radnog staža
plaća se uvećava za 0,5%.
II. Opis poslova
Savjetnik za razvoj- Obavlja najsloženije poslove u svezi razvoja gospodarstva, obnovljivih
izvora energije, razvoja poljoprivede i mikropoduzetništva, te sve poslove na razvojnim
projektima grada. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela,
pomoćnika pročelnika i voditelja Odsjeka.
III. 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 Grada Šibenika (www.sibenik.hr) i na oglasnoj ploči Grada Šibenika, najkasnije
pet dana prije održavanja provjere.
IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 – pročišćeni tekst)
- Zakon o trgovačkim društvima – drugi dio (glava IV i V) i četvrti dio (NN br. 111/93, 34/99,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12)
- Zakon o obrtu (NN br. 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10)
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Šibenika („Službeni glasnik Grada
Šibenika“ br. 3/12)
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju
potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.
Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u
obliku navedenom u natječaju- manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u
obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti
zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Eventualne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu pročelnice Tajništva
Grada - tajnice vidljivu na ovoj web stranici u popisu Upravnih odjela. Radi registriranja
sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.
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