
Obavijest kandidatima za prijam u službu u Upravnim tijelima Grada Križevaca 

 

Cijenjeni kandidati, koji se javljate za prijam u službu Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca na radno 

mjesto: Savjetnik za gradnju i prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz probni rad od dva mjeseca, ovim vas 

putem obavještavamo o Opisu poslova, plaći navedenog radnog mjesta i izvorima za 

pripremanje za prethodnu provjeru znanja radnoga mjesta koje se natječete. 

 

Opis poslova: 

Izrađuje nacrte  programa i drugih planskih dokumenata iz djelokruga svojeg radnog mjesta 

te prati pravodobno provođenje istih, izrađuje tehničku dokumentaciju za javnu nabavu, vodi 

svu potrebnu dokumentaciju vezanu za gradnju, rekonstrukciju i održavanje građevina, kada 

je grad investitor (potrebne suglasnosti, izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola) te vodi 

interni nadzor nad istim te poslove vezane uz sklapanje ugovora, sudjeluje u izradi 

okončanih obračuna po završetku izgradnje, osigurava arhiviranje i čuvanje kompletne 

tehničke i obračunske dokumentacije izgradnje, brine o održavanju stanova, poslovnih 

prostora i drugih građevinskih objekata u vlasništvu Grada, brine oko izrade prostornih 

planova i ostale prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, izrađuje prijedlog programa 

zaštite i čuvanja spomenika kulture, izdaje Rješenja o visini naknade za nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru, sudjeluje u izradi i aplikaciji projekata (su)financiranih iz 

fondova EU i ostale oblike nominacija za bespovratna sredstva. 

 

Obavijest o plaći: 

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta savjetnika i osnovica za izračun 

plaće, a sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Križevaca i Odluci o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 

Križevaca. 

 

Prethodna provjera znanja 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i 

intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja trebaju pripremiti materiju obuhvaćenu sljedećim 

propisima: 

 

 Statut Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 3/20-pročišćeni 

tekst i 1/21) 

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

 Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19) 

 

O datumu provjere znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni. 

 

KLASA: 110-01/21-01/0008 

URBROJ: 2137/02-01/03-21-3 

U Križevcima, 5. ožujka 2021. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


