KLASA: UP/I-112-02/17-01/1
UR.BROJ: 2137/17-17-3
Molve, 8. studeni 2017.
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) općinski načelnik
Općine Molve raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
pročelnika jedinstvenog upravnog odjela (m/ž) - jednog izvršitelja
Uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera, odnosno visoka stručna sprema
stečena po ranijim propisima s najmanje jednom godinom radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
Iznimno na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan
sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje
pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za
imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet
stupnja obrazovanja.
- položen državni stručni ispit
- organizacijske i komunikacijske vještine
- poznavanje rada na računalu (tekstualna i tablična obrada podataka)
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Probni rad traje tri mjeseca.
Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome o završenom magisteriju struke / stručnom
specijalistu / visokom stupnju stručne spreme pravnog smjera),
4. dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu:
I. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu
izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom
radnom stažu
II. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u
kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka
16. ZSNLPRS-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci),
7. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
8. kandidat koji bude izabran bit će dužan priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat
će predočiti izvornik.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost).
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.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u
slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.
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 kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi
priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te
dokaz da je nezaposlen.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na Natječaj. Takve prijave neće biti razmatrane, niti će podnositelji
nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Na web-stranici Općine Molve: www.molve.hr
objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije
održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na
natječaj.
Prijave na natječaj s prilozima, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave
Natječaja u Narodnim novimam na adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48 327
Molve s naznakom: Prijava na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme pročelnika.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u
službu, a najkasnije u roku 60 dana od roka za podnošenje prijava.
Općinski načelnik
Zdravko Ivančan

