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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

             ŽUPAN 

 

KLASA: 112-02/19-01/6 

URBROJ: 2182/1-06-19-1   

U Šibeniku, 11. studenog 2019.   

 

 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 

4/18), župan Šibensko-kninske županije raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
 

 U Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske 

županije za obavljanje zadaća i poslova: 

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno 

vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

 Opći uvjeti za prijam u službu: 

– punoljetnost, 

– hrvatsko državljanstvo, 

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

 Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće 

posebne uvjete: 

- Stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge 

odgovarajuće struke, 

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

- položen državni stručni ispit, 

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine. 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o 

ravnopravnosti spolova.  

 U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 

15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18).    

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom 

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

ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. To se odnosi na: 

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. 

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; 

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 10. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom;  

- osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f  

Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata;  

- osobe koje kao pripadnici nacionalnih manjina mogu ostvariti prednost pri 

zapošljavanju, sukladno odredbama članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 

manjina, koji imaju pravo na razmjernu zastupljenost u tijelima lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 
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 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom 

zakonu (za naprijed navedene osobe pod alinejom 1., 2. i 3.) uz prijavu je potrebno 

priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, te priložiti dokaz o 

nezaposlenosti (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja 

ovog natječaja).  

Kandidati javnog natječaja dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, 

2. životopis, 

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

4. preslik diplome, 

5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o 

osiguraniku koji to svojstvo ima po osnovi radnog odnosa, 

6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone 

po službenoj dužnosti (obvezno u izvorniku, ne starije od 6 mjeseci), 

7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz 

članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

8. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (za osobe koje 

imaju položen državni stručni ispit). 

 Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni 

stručni ispit, uz uvjet da isti polože u zakonskom roku. 

 Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj kandidat koji bude 

izabran. 

 Prijavom na javni natječaj suglasni ste da se vaše ime i prezime objavi u pozivu 

na testiranje. 

 Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u 

roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a podnose na sljedeću 

adresu:  Ured župana Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I., br.2, 22000 

Šibenik, s naznakom: “Za javni natječaj - za Pročelnika upravnog odjela za 

prosvjetu, znanost, kulturu i šport ”. 

 Urednom prijavom se smatra ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u javnom natječaju. 

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

uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obavit će se 

prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua.     

 Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti 

smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

 Na web-stranici (www.sibensko-kninska-zupanija.hr)  i oglasnoj ploči Šibensko-

kninske županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i 

vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. 

 Na web-stranici Šibensko-kninske županije (www.sibensko-kninska-zupanija.hr) 
navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta Pročelnika upravnog odjela, te 

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, 

te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. 

 O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti izviješćeni u zakonskom roku. 

 

         Ž U P A N 

 

            Goran Pauk, dipl.oec. 
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