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Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11– u daljnjem tekstu: ZSN) i članka 53.a Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) načelnik Općine Kijevo raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo na
neodređeno vrijeme:
1. Pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju
od tri mjeseca
Posebni uvjeti :
- Magistar struke,stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (najmanje 1 (jedna) godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke pravnog ili ekonomskog smjera
(najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva) na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
upravnim tijelom
-poznavanje engleskog jezika
-poznavanje rada na računalu
Kandidati pored navedenih posebnih uvjeta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu
propisane člankom 12. stavak 1. ZSN. Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu
spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet propisan stupanj
obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, sukladno članku 35. stavak 1. Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi ( „Narodne novine broj
74/10).
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola temeljem članka 13. stavak 2. Zakon
o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine „ broj 82/08), a izrazi koji se koriste u muškom rodu
uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen
državni stručni ispit pod uvjetom da isti položi u roku godine dana od imenovanja.
Službenik koji ima položen pravosudni ispit nije dužan polagati državni stručni ispit.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće
stručne spreme i struke.
Probni rad traje tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- presliku diplome ,
- presliku osobne iskaznice ,
- presliku domovnice,
- dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom natječaju
(potvrda HZMO, potvrda poslodavca, preslika ugovora o radu i sl.)
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupka (ne stariji od 6
(šest) mjeseci,
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN ( ne treba
ovjeravati )
- dokaz o općoj sposobnosti za radno mjesto dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o imenovanju.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih
prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na
ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i
urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na internetskim stranicama Općine Kijevo
www.kijevo.hr.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz
natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme početka održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8
dana od objave natječaja u Narodnim novinama , na adresu: Općina Kijevo, Bajani 12., 22310 Kijevo,
uz naznaku „Natječaj za pročelnika“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Kijevo

