REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIĈKO-KRIŽEVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOPRIVNIĈKI IVANEC
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA: 112-02/21-01/02
URBROJ: 2137/09-21-1
Koprivnički Ivanec, 05. studeni 2021.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) (u daljnjem tekstu:
Zakon) i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/13, 3/18, 5/20 i 4/21) općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec raspisuje
JAVNI NATJEĈAJ
za imenovanje proĉelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivniĉki Ivanec
-

1 izvršitelj/ica, na neodreĊeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Struĉni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog
iskustva u struci,
- položen državni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
upravnim tijelom,
- vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada na računalu.
Opći uvjeti za prijem u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za
obavljanje poslova radnog mjesta.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Natjecati se mogu osobe oba spola, a izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u
muškom rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13.
i 14. Zakona.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na
poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu
natjecati kandidati koji su stekli potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju
položen državni stručni ispit uz obvezu da kandidat koji bude primljen u službu, stručni ispit položi u
zakonskom roku od godine dana od imenovanja.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona.
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 tog 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 se vidi
navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)
dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravom potvrdom o
nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za trajanja ovog natječaja te dokaz iz
kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj
stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelj.gov.hr/.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi
testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na mrežnoj stranici Općine Koprivnički Ivanec, www.koprivnicki-ivanec.hr (natječaji) objavit
će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Ivanec objaviti će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja
provjere.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
a) životopis,
b) dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
c) dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja
obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem),
d) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora, rješenja, potvrde
poslodavca i sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem
je kandidat obavljano navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
e) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
f) uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije
pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona (ne starije od 30 dana
od dana objave natječaja),
g) vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona (obrazac
Izjave nalazi se web-stranici Općine Koprivnički Ivanec (www.koprivnicki-ivanec.hr),
h) dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
i) preslika vozačke dozvole,
j) dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe/potvrde ili izjava),
k) dokaz o ostvarivanju prava prvenstva.
Isprave se prilažu u originalu ili neovjerenom presliku, izabrani kandidat obvezan je predočiti
izvornik isprava.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se
ona ishoditi prije donošenja rješenja o imenovanju. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu
na poziv, jer će se u protivnom smatrati da je povukao prijavu na natječaj.
Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge
navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi
testiranju i/ili intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na mrežnoj stranici Općine Koprivnički Ivanec, www.koprivnicki-ivanec.hr (natječaji) objavit
će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Ivanec objaviti će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja
provjere.
Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Koprivnički Ivanec, kao voditelj obrade,
prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog
natječaja i to od ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja.
Općina Koprivnički Ivanec će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz
primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa,
zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt
adresom, telefonskim brojem i e-adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8
dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec,
48000 Koprivnica, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec – ne otvarati“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski naĉelnik:
Zoran Vrabelj, mag.oec., v.r.

