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Komiža, 1. prosinca 2016.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), te Pravilnika o unutarnjem
radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 1/12
i 8/14) Gradonačelnica Grada Komiže objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
1. Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj/ica na neodređeno
vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijem u službu određene člankom 12. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:
1. stručna sprema:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne ili tehničke struke s najmanje 1
godinom rada u struci i na odgovarajućim poslovima,
- sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5
godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.
(može se imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni
natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja),
2. položen državni stručni ispit,
3. poznavanje rada na računalu,
4. organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanja
odjelom,
5. poželjno poznavanje jednog stranog jezika.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslike osobne iskaznice i domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili potvrde o položenom
državnom stručnom ispitu),
- dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci),
- vlastoručno potpisana izjava da za prijem u službe ne postoji zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Natjecati se mogu i osobe bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja istog u
zakonskom roku. Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom
zakonu, obvezni su se pri prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti dokaze o tome
uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web
stranici Grada Komiže (www.komiza.hr). Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada
Komiže objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,
najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru
znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na
intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i
sposobnosti.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana
objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Komiža, Jedinstveni upravni
odjel, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, s naznakom: „Prijava za natječaj“.
Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije
podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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