
Temeljem članaka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj 

(područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Općinski načelnik 

Općine Baška raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška 

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca - 1 izvršitelj. 
 

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

rod, neovisno u kom rodu su navedeni. 

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova. 
 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu, kako slijedi: 
 

Opći uvjeti: 

• punoljetnost; 

• hrvatsko državljanstvo; 

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova. 

Posebni uvjeti: 

• magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke; 

• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 

• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje 

Jedinstvenim upravnim odjelom; 

• položeni državni stručni ispit; 

• poznavanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski); 

• poznavanje osnovnih programa i rada na osobnom računalu. 
 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima 

lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, te vrijeme 

samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. 

Sukladno članku 24. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine broj 71/10, 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik 

struke, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale 

uvjete za imenovanje. 

Sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke, može se imenovati na radno 

mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava 

propisani uvjet stupnja obrazovanja. 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (osoba 

protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba 

kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od 

četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog 

toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe). 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u 

zakonskom roku. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom zapošljavanja prema posebnim 

propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 

152/14, 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba 

može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je 

način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 

108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje 

je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme 

trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod 

posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 



Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve 

dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona.  

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na 

internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti: 

– životopis, 

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), 

– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako ga je kandidat položio), 

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu / e-radna 

knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), 

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima, koji sadrži vrstu poslova koju 

je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove 

(preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu o 

radnopravnom statusu/ e-radnoj knjižici pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, 

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine 

broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) - izjavu nije potrebno ovjeravati, 

– vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju stranog jezika - izjavu nije potrebno ovjeravati, 

– vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju osnovnih programa i rada na osobnom računalu - izjavu 

nije potrebno ovjeravati,  

– vlastoručno potpisanu izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka. 

– tekst izjave o davanju privole za javnu objave podataka može se preuzeti na mrežnoj stranici 

Općine Baška www.baska.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88, Baška. 

Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne 

smatra se prijavljenim kandidatom, te će o tome biti obaviještena u pisanom obliku. 

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se 

prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.  

Na mrežnoj stranici Općine Baška (www.baska.hr) i oglasnoj ploči Općine Baška (Palada 88) objavit 

će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja 

i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu 

provjeru.  

Na istoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu 

na natječaj. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za 

obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine Baška.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: 

Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika JUO”, 

sve u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja. 

Općinski načelnik zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. 

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

KLASA: 112-01/20-01/1 

URBROJ: 2142-03-02/1-20-1 

Baška, 8. siječnja 2020. godine 

 

 

 

OPĆINA BAŠKA 
 

Općinski načelnik 
 

Mr.sc.Toni Juranić, dipl.oec., v.r. 
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