REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BILICE
Bilice, Bosuć 3, tel. 022/310-599, tel/fax 022/310-528

Klasa: 112-02/16-01/1
Urbroj: 2182/19-16-2
Bilice, 26. listopada 2016.
Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
Općinski načelnik Općine Bilice raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice
raspisuje se natječaj za imenovanje:
- PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE BILICE – 1
izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca
Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu
propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), te posebne uvjete:
-magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili građevinskog smjera
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika
- državni stručni ispit
- završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave.
Temeljem članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) osobe koje su po ranijim
propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao
uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice, vojnom
iskaznicom ili putovnicom),

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
- dokaz o radnom stažu,
-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina,
-uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik ne stariji od 6 mjeseci,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o imenovanju.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože
u roku od godine dana od dana prijema u službu.
Osobe koje podnose nepotpune i nepravodobne prijave, ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koje nisu podnijele
pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na
koju mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta kao i podaci o prethodnoj provjeri
znanja i sposobnosti kandidata (koje područje, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata),
objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bilice.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Bilice, objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog
testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,
smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na testiranje će se pozvati kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na
intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Pisane prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim
novinama“, na adresu: Općina Bilice, Bosuć 3, 22 220 Bilice, s naznakom:
„ne otvaraj – prijava na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Bilice“.
O rezultatima natječaja će kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju
izabranog kandidata u zakonskom roku.
Općina Bilice

