
 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – dalje Zakon), 

načelnik Općine Čavle  raspisuje 

 

 JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu – 1 

izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. 

Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete: 

– magistar struke ili stručni magistar prava  

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (čl. 13. Zakona) 

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

upravnim tijelom 

– položen državni stručni ispit. 

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su 

prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke. 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na 

poslovima tražene stručne spreme i struke. 

Osobe koje imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen 

državni stručni ispit, mogu biti primljene u službu i raspoređene na radno mjesto, pod uvjetom 

da državni stručni ispit polože u roku godine dana od prijma u službu. 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

Zakona. 

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kinja koja se 

provodi intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri 

znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj. 

Na web-stranici Općine Čavle http://www. cavle. hr naveden je opis poslova te podaci o plaći 

radnog mjesta koje se popunjava. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu 

kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici   



objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, 

najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće: 

–  životopis 

–  diplomu (izvornik ili ovjerena preslika) 

– uvjerenje ili potvrda o radnom stažu 

– preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor ili sl.) 

–  svjedodžbu o položenome državnome stručnom ispitu 

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu 

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju , 

ne starije od 6 mjeseci  (članak 15. Zakona) 

– izjavu kandidata/kinje (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) da mu nije prestala 

služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju 

od 4 godine od prestanka službe, te izjavu da mu nije prestala služba u upravnom tijelu 

lokalne jedinice zato što nije zadovoljio na probnom radu u razdoblju od 4 godine od 

prestanka službe (članak 16. Zakona). 

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, 

dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju 

dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja. 

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova 

radnog mjesta na koje se prima. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u 

natječaju, u obliku navedenom u natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:  Općina Čavle, 

Čavle 51219,  Čavle 206,  u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Čavle. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 



Sukladno čl. 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN. Br. 86/08 i 61/11) nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali 

se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku iz stavka 4. Čl. 24 navedenog 

zakona. 

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

 


