
Klasa: 110-01/13-01/4 

Urudžbeni  broj: 2133/08-02-13/1 od 31.  siječnja   2013. g.  

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine 

Draganić,  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić   

 – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme. 

Stručni uvjeti: 

– magistar struke  ili stručni specijalist pravne struke 

– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci 

- organizacijske i komunikacijske sposobnosti 

- položen državni stručni ispit 

– poznavanje rada na računalu 

-vozačka dozvola B kategorije 

- položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima 

stekla visoku stručnu spremu pravne struke. 

Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN RH 74/2010), ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani 

uvjet stručnog obrazovanja,  na  radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  može 

biti  imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne 

struke koji ima najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u 

struci i ispunjava uvjete za imenovanje.  

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima 

stekla višu stručnu spremu pravne struke. 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu 

ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje 

nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u 

službu, kao i osobe koje nemaju položen specijalistički program izobrazbe u području javne 

nabave, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Na natječaj se mogu javiti osobe oba 

spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. 

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna 

provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi 

testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Na web-stranici Općine Draganić (www.draganic.hr) navest će se opis poslova te podaci o 

plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za 

tu provjeru. Na istoj web-stranici  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja 

i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

http://www.draganic/


Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se ista podnosi, kandidati obavezno prilažu: 

– životopis 

– presliku  domovnice  

– presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu 

– presliku isprave o stečenoj stručnoj spremi 

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne  

   starije od 6 mjeseci, izvornik 

- preslika vozačke dozvole. 

– presliku  svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

- preslika dokaza o položenome specijalističkom programu izobrazbe u području javne   

   nabave 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a 

prije donošenja rješenja o rasporedu. 

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 

uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta 

kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 

spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od 

objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47 201 

Draganić, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela – 

ne otvaraj«. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  

                                                                                               

                                                                                              Načelnik općine Draganić: 

                                                                                                     Josip Tomačić 


