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Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kistanje  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje na radnom mjestu:
– administrativni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema-gimnazija,upravne ili ekonomske struke
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni
stručni ispit uz uvjet da polože državni stručni ispit u propisanom roku. Kandidat se prima u radni
odnos uz probni rad od 3 mjeseca.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj
86/08, 61/11.).

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi
provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju-putem
pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na
javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.kistanje.hr . Na web-stranici
www.kistanje.hr , i na oglasnoj ploči Općine  Kistanje  na adresi: Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje, bit
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će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje
5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 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 ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih
uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokumentaciju u izvorniku ili preslici koja ne
mora biti ovjerena, a prije izbora kandidata će predočiti izvornik:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu-domovnicu,osobnu iskaznicu,vojnu iskaznicu ili putovnicu
4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi-diploma,svjedodžba
5. dokaz o radnom iskustvu-elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
6. dokaz o položenome državnome stručnom ispitu,
7. uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 86/08, 61/11) i,
9.uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu i
10.vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom
s opisom poslova radnog mjesta  na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Kistanje –
www.kistanje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje u Kistanjama, Trg sv.Nikole
5,22305 Kistanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja (u izvorniku ili
preslici koja ne mora biti ovjerena), potrebno je dostaviti na adresu: Općina Kistanje, Jedinstveni
upravni odjel Općine Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje, obvezno s naznakom:
“Za natječaj administrativni referent-ne otvarati“.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Marijan  Poturović


