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Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08,  61/11, 04/18-Uredba i 112/19), a 
sukladno Planu prijma u službu u upravne odjele Općine Andrijaševci  za 2022. godinu („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/22) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela 
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/22),  Općinski načelnik 
Općine Andrijaševci raspisuje   

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove Općine 
Andrijaševci- 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad  u trajanju od 
3 (tri) mjeseca. . 

 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko 
državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te 
sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na predmetno radno mjesto: 
 

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,  
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela,   
- položen ispit u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave i 

posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,  
- poznavanje rada na računalu 

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima 
stekle visoku stručnu spremu navedenih struka. 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni 
ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od dana imenovanja. 

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o 
ravnopravnosti spolova („Narodne novine, br. 82/08 i 69/17).  

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. 

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresu 
stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti i adresu elektroničke pošte).  



Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti: 
- životopis, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice ili domovnice, 
- dokaz o stručnoj spremi - preslik svjedodžbe odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o 

stečenoj stručnoj spremi, 
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslik uvjerenja ili svjedodžbe (ukoliko je 

kandidat položio državni stručni ispit), 
- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije 

od 6 mjeseci od dana objave oglasa) 
- preslik dokaza o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim 

poslovima u trajanju od najmanje pet godina : 
a) dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) 

b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od 
najmanje pet godina koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu 
stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove 
( preslik ugovora o radu,  rješenja o rasporedu, preslik potvrde poslodavca ili drugi 
odgovarajući  dokument kojim dokazuje radno iskustvu na odgovarajućim 
poslovima)  

- važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja   

- vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (izjavu 
nije potrebno ovjeravati) – izvornik. 

- vlastoručno potpisanu pisanu izjavu o davanju suglasnosti Općini za prikupljanje i obradu 
osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 
novine“ , br. 42/18) – izvornik 

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana Izjava 
o poznavanju rada na računalu) 
 

Traženi dokumenti (isprave) prilažu se u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane pisane izjave 
o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj  (regionalnoj) samoupravi, vlastoručno potpisane pisane izjave o davanju suglasnosti Općini 
za prikupljanje i obradu osobnih podataka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 
i vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu koje se predaju u izvorniku), a prije izbora 
od kandidata se može zatražiti dostava izvornika traženih dokumenata na uvid. 

 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije 
donošenja rješenja o imenovanju. 
 
Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema 
posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu 
te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 
84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), 
uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je priložiti i dokaze 
o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici 
Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843.  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), 
uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom 
statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti 
vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 
108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.  
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili  ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 
natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome primiti pisanu obavijest. 

Prijave na javni natječaj  s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od 
dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom 
preporučeno na adresu: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, s naznakom: „Natječaj za 
imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove- ne otvaraj“ . 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se prethodna provjera 
znanja i sposobnosti. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Za 
kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu 
na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

Na službenoj web-stranici Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr objavit će se opis poslova, 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. 

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeni na 
službenoj web-stranici Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr i na oglasnoj ploči Općine 
Andrijaševci, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
Izrazi koji su korišteni  u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni 
u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 

Općinski načelnik 
Ante Rajković 

           


