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Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), općinski načelnik Općine Lećevica 

raspisuje: 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za imenovanje pročelnika  upravnog tijela   Općine Lećevica, kako slijedi: 

 

 

1. Pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove, te Eu fondove   

1 izvršitelj/izvršiteljica- m/ž,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni 

probni rad od tri mjeseca. 

 

Posebni uvjeti: 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke 
- položen državni stručni ispit 

- najmanje pet godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno              

   upravljanje upravnim tijelom, 

- poznavanje rada na računalu 
- certifikat za poslove voditelja u izradbi i provedbi projekata financiranih iz EU  

fondova  
 

 

 

Osim posebnih, podnositelji prijave moraju ispunjavati i opće uvjete:  

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

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

 

Prijava obvezno mora sadržavati : puni naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, ime i prezime, 

OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail te vlastoručni potpis osobe koja se 

prijavljuje.  

Uz prijavu, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:  

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) 



- preslika diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja 

- preslika uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu 

- preslika uvjerenja o stručnom osposobljavanju za voditelja u izradbi i provedbi projekata 

financiranih iz EU  fondova, odobreno od Ministarstva znanosti,obrazovanja ,sporta o 

odobrenju za izvođenje programa 

- dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis HZMO-a; potvrde 

dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslike ugovora o radu, 

rješenja i sl.) 

- preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od šest mjeseci) 

- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 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, uz obvezu polaganja ispita u 

zakonskom roku. 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.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to 

pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to 

pravo dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dokaz o 

(rješenje, potvrdu i dr.) o priznatom statusu. Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o 

hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), 

upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje 

prava prednosti pri zapošljavanju. U upravnim tijelima Općine Lećevica nije osigurana zastupljenost 

pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 

br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11). 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi 

prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Način, mjesto i vrijeme 

održavanja testiranja bit će objavljeni najmanje pet dana prije na oglasnoj ploči i web- stranici Općine 

Lećevica  www.lecevica.hr . Također, na istoj stranici objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog 

mjesta koje se popunjava, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Osobe koje ne 

podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se 

kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i 

priloge navedene u natječaju. Prijave na javni natječaj podnose se preporučeno poštom na adresu: 

Općina Lećevica, Trg A. Bužančića Tice 1, 21 202 Lećevica, u roku od 8 dana od objave javnog 

natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: „Javni natječaj-za imenovanje pročelnika Upravnog 

odjela za opće i pravne poslove , te Eu fondove Općine Lećevica“ ili neposredno na protokol radnim 

danom.  

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                     OPĆINE LEĆEVICA 
 

           Ante Baran 
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