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OBAVIJEST
u svezi provedbe natječaja za prijam u službu višeg savjetnika za
razvoj zajednice u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika
raspisao je natječaj za prijam višeg savjetnika za razvoj zajednice u Upravnom odjelu za
gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u
“Narodnim novinama” broj 55/16, dana 15. lipnja 2016. 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 15. lipnja 2016. godine, Grad Šibenik obavještava
kandidate:
I. Podaci o plaći
Osnovnu brutto plaću radnog mjesta višeg savjetnika za razvoj zajednice sačinjava umnožak
koeficijenta radnog mjesta (2,75) i osnovice koja iznosi 3272,00 kuna. Za svaku godinu
radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.
II. Opis poslova
Viši savjetnik za razvoj zajednice- Obavlja najsloženije poslove u svezi upravljanja
Urbanim centrom, Urbanim inkubatorom i ostalim potpornim sustavima za podršku
poduzetništva, sudjelovanje građana i poticanje razvoja zajednice. Obavlja i druge srodne
poslove po nalogu pročelnika, 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, 137/15 – pročišćeni
tekst)
- Zakon o trgovačkim društvima – drugi dio (glava IV i V) i četvrti dio (NN br. 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
- Zakon o obrtu (NN br. 143/13 – pročišćeni tekst)
- „ Europa u 12 lekcija “- Pascal Fontaine ( link: http://bookshop.europa.eu/hr/europa-u-12lekcija-pbNA0213714/?CatalogCategoryID=sciep2OwkgkAAAE.xjhtLxJz )
- „Digitalna agenda za Europu“ - http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hr/digital_agenda_hr.pdf
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