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PREDMET: Vijećničko pitanje – odgovor, daje se
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 13. sjednici Gradskog
vijeća Grada Labina održanoj 8. lipnja 2018. godine postavila vijećničko pitanje:
1. „Natječaj za imenovanje pročelnika za komunalno gospodarstvo te pročelnika za
društvene djelatnosti bio je objavljen 4.5. na službenim stranicama Grada Labina, ali ne na
prvoj stranici. Niti pod novostima. Objavu ste mogli pronaći samo ako ste kliknuli najprije na
labin.hr, pa onda “građani i gradska uprava”, pa “javna nabava i natječaji”, pa “ostali natječaji”.
Osim toga, objavljen je u Narodnim novinama, na oglasnim pločama Grada Labina i Zavoda
za Zapošljavanje te na web stranicama zavoda. Natječaj nije bio objavljen u novinama, ni na
radiju ili na lokalnim portalima. Grad Labin je time zadovoljio zakonski minimum.
Na natječaju za pročelnika za društvene djelatnosti se javila samo jedna osoba koja je ispunila
sve kriterije.
Po ovim uvjetima, to nije čudno. Ali čudno je da Grad Labin nije objavio natječaj u istarskim
medijima i šire. Čudim se da Grad Labin nije učinio sve što može da bi pronašao
najkvalificiranijeg kandidata za to radno mjesto. Jer kada se javlja samo jedan kandidat, kako
tada možemo biti sigurni da imamo najboljeg čovjeka? Ne možemo.
Moje pitanje, koje je ujedno i prijedlog: Da se takva greška ne bi ponovila, i u svrhu osiguranja
da Grad Labin i gradska uprava u budućnosti dobiva najkvalificiranije moguće kadrove na svim
razinama, da li bi se Grad Labin obvezao da od sada “baca mrežu” malo šire i da se sva
slobodna radna mjesta u gradu te u gradskim poduzećima i ustanovama na bilo kojem nivou
objavljuje u novinama, na radiju, na svim lokalnim internet portalima te na drugim portalima
kao što je na primjer MojPosao itd?“

ODGOVOR:
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/11., 61/11. i 4/18.) propisuje obveznost i postupak raspisivanja
javnog natječaja za prijem u službu svih službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Zakon, između ostalog, propisuje da se u službu prima putem javnog natječaja
koji se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“ i u konkretnom slučaju – natječaj za izbor
pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom i za izbor

pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti - taj je uvjet apsolutno poštivan. Uz to,
natječaj je objavljen i na Oglasnoj ploči Grada Labina i službenoj web stranici Grada Labina,
kao i na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje. Greške u objavi natječaja, kako u pitanju navodi vijećnica, nema, ali se za u
buduće može povesti više računa da se natječaj za službeničko mjesto objavi i u dnevnom i/ili
tjednom tisku i/ili na više drugih portala.
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