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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) 

Načelnik Općine Tisno raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

 

u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te 

komunalne poslove, za obavljanje zadaća i poslova 

– pročelnik upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad 

od tri mjeseca. 

 

Opći uvjeti za imenovanje pročelnika: 

– punoljetnost, 

– hrvatsko državljanstvo  

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Osim općih uvjeta za imenovanje pročelnika kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne 

uvjete: 

- magistar struke ili stručni specijalist pravnog, prometnog, građevinskog ili 

arhitektonskog  smjera 

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno 

upravljanje upravnim tijelom 

- položen državni stručni ispit. 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova. 

U službu ne može biti imenovan kandidat za čije imenovanje 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, 4/18 i 112/19). 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga 

polože u roku od godine dana od dana imenovanja. 



Sukladno članku 14. stavku 3. podstavku 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 

akademskom stupnju (“Narodne novine” broj 107/07 i 118/12.), objavljene stručne uvjete 

ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS), na temelju propisa koji su 

bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 

139/13, 101/14, 60/15, 131/17). 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju 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. To se odnosi na: 

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 10. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. 

Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata 

- osobe koje kao pripadnici nacionalnih manjina mogu ostvariti prednost pri 

zapošljavanju, sukladno odredbama članka 22. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina, koji imaju pravo na razmjernu zastupljenost u tijelima lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

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). 

Kandidati  koji  se  pozivaju  na  pravo  prednosti  prilikom  zapošljavanja  u  skladu  s 

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji (“Narodne novine” br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave 

ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na 

internetskoj stranici Ministarstva  hrvatskih  branitelja  Republike  Hrvatske na linku: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf  

Kandidati javnog natječaja dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, 

2. životopis, 

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica 

ili domovnica), 

4. preslik diplome, 

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ispis elektronskog zapisa o 

podacima  ili  potvrda  o  podacima  evidentiranima  u  HZZMO-u  o  radnom  statusu  

ili preslika radne knjižice), 

6. uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi 

kazneni postupak (obvezno u izvorniku, ne starije od 6 mjeseca od dana objave javnog 

natječaja u „Narodnim Novinama“) 

7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za imenovanje u službu iz članaka 

15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, 
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8. preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (za osobe koje imaju 

položen državni stručni ispit), 

9. vlastoručno  potpisanu  izjavu  kandidata  da  je  suglasan  s  korištenjem  i  obradom 

osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja. 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Tisno, kao voditelj obrade, prikupljene 

podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe 

natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Tisno će s osobnim 

podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i 

sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, 

gubitka ili oštećenja. 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj kandidat koji bude izabran. 

Prije donošenja rješenja o imenovanju u službu, izabrani kandidat/kinja predočiti će izvornike 

tražene dokumentacije koje je u prijavi dostavio u presliku. 

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

dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, a podnose na sljedeću adresu:  

- Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, s naznakom: »Za javni natječaj – za 

pročelnika Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove«. 

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

javnom natječaju. 

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

javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obavit će se prethodna 

provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. 

Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu na testiranje. 

Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je 

povukao prijavu na javni natječaj. 

Na web-stranici (www.tisno.hr) i oglasnoj ploči Općine Tisno, najmanje pet dana prije 

održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata. 

Na web-stranici Općine Tisno (www.tisno.hr) navedeni su opis poslova i podaci o plaći 

radnog mjesta pročelnika upravnog odjela te način obavljanja prethodne provjere znanja i 

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

tu provjeru. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku. 

NAČELNIK: 

 

__________________ 

Ivan Klarin 

  


