
Obavijest kandidatima za prijam u službu u Upravnim tijelima Grada Križevaca 

 

Cijenjeni kandidati, koji se javljate na Oglas za prijam za prijam u službu u Grad Križevce, 

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, na određeno vrijeme 

radi zamjene duže odsutne službenice (m/ž), uz probni rad od dva mjeseca, na radnom 

mjestu: Viši savjetnik za javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Oglas), ovim vas putem 

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

za prethodnu provjeru znanja radnoga mjesta koje se natječete. Javni natječaj za radno 

mjesto objavljen je u putem službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. veljače 

2023.. 

 

Opis poslova: 

 radi obračun i isplatu plaća i drugih primanja službenika, namještenika i dužnosnika te 

naknada koje imaju karakter oporezivih primanja i izrađuje sva zakonom propisana 

izvješća vezana uz plaće i naknade 

 proučava najsloženija pitanja iz područja javne nabave, prati propise iz područja javne 

nabave, rizicima te predlaže koncepte za poboljšanje učinkovitosti sustava javne 

nabave i upravljanja rizicima u Gradu 

 priprema i izrađuje plan nabave u suradnji s upravnim tijelima 

 koordinira i sudjeluje u izradi dokumentacije potrebne za provođenje postupka javne 

nabave i jednostavne nabave za potrebe Grada, kao i javnih ustanova kojima je Grad 

osnivač, te trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice, kao i po potrebi 

kod izvanproračunskih korisnika Grada 

 sudjeluje u provođenju postupka javne nabave i jednostavne nabave za potrebe Grada, 

kao i javnih ustanova kojima je Grad osnivač, te trgovačkih društava u kojima županija 

ima udjele ili dionice, kao i po potrebi kod izvanproračunskih korisnika Grada 

 priprema izvješća o javnoj nabavi, izrađuje nacrte akata iz područja javne nabave i 

ugovora o javnoj nabavi, vodi evidencije javne nabave, čuva primljena jamstva na 

propisan način i vodi evidenciju primljenih jamstava 

 prikuplja podatke o utvrđenim rizicima i evidentira ih u registar rizika, te ažurira registar 

rizika i izvještava o tome 

 sudjeluje u radu tima za uvođenje odgovarajućeg sustava kvalitete, prema 

međunarodnim standardima u poslovni sustav Grada 

 sudjeluje u izradi i provođenju programa i projekata čija se provedba sufinancira 

sredstvima EU 

 

Obavijest o plaći: 

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta višeg 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, 1/21 i 3/22) 



 Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22) 

 Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" 

broj 2/22) 

 Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne 

novine", broj 65/17 i 75/20) 

 

O datumu provjere znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni. 
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