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Voćin, 15. lipnja 2016.
Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta
Općine Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin, broj 2/13. i 2/15.), Općinski načelnik Općine Voćin,
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin
na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca
Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom
12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te
slijedeće posebne uvjete:
-

-

visoka stručna sprema pravnog smjera / dipl.iur / završeno petogodišnji integrirani preddiplomski i
diplomski studij prava, čijim završetkom se stječe 300 ECTS i akademski naziv magistar / magistra
prava (mag.iur)
najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje upravnim tijelom
poznavanje rada na računalu
završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (posjedovanje važećeg certifikata u
području javne nabave)
vozačka dozvola B kategorije

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku
stručnu spremu pravne struke.
Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo stečeno u struci i zvanju na odgovarajućim poslovima, sukladno
članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a nema
položen državni stručni ispit, može se primiti odnosno imenovati na radno mjesto pod uvjetom da isti položi u
roku od godine dana od dana imenovanja u službu.
Osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci ne mogu se primiti u službu ako ne
ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri (3) mjeseca.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti
životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

-

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom natječaju
(potvrda HZMO ili potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu i sl.),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
(izvornik)
vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
preslika važeće potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta (certifikata) o završenom
specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole)

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. Da bi
ostvarili to pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarenje tog prava,dužni
su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz
kojeg je vidljivo navedeno pravo).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja
rješenja o imenovanju.
Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
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.
U prijavi za natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, boravišta ili
adresa prijema pošte, broj telefona–mobitela i adresa e-pošte) isključivo za potrebe natječajnog postupka.
Prijave na natječaja s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog
natječaja u Narodnim novinama u zatvorenim omotnicama, neposredno u JUO Općine Voćin ili poštom na
adresu: Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – ne otvaraj“.
Na web stranici Općine Voćin www.vocin.hr. navedeni su opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se
popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i iz kojeg područja
te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, bit će objavljeni na web
stranici www.vocin.hr i na oglasnoj ploči Općine Voćin najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne
provjere znanja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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