
Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj)samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11),Općinski načelnik 
Općine Muć raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć – 

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 86/08, 61/11- u nastavku teksta ZSN) te sljedeće posebne uvjete: 
– magistar/magistra pravne struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke 
– najmanje pet godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
– organizacijske sposobnosti; 
– komunikacijske vještine; 
– položen državni stručni ispit; 
– poznavanje rada na računalu; 
 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN. 
 
Služba se zasniva uz obvezan probni rad od 3 mjeseca. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje 
korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 
Osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti primljene u 
službu na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela za koje je kao uvjet utvrđen 
stupanj obrazovanja magistar/magistra struke ili stručni specijalist sukladno članku 35. 
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine broj 74/10). 
Osoba koja ima potrebno iskustvo na odgovarajućim poslovima a nema položen državni 
stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godine dana od prijema u 
službu položi državni stručni ispit. 
 
Na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni 
prvostupnik pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje 
deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za 
imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet: magistar 
struke/stručni specijalist pravne struke, a sve na temelju članka 24. Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10).   
 
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužni su 
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti rješenje, potvrdu ili 
drugi dokument iz kojeg je vidljivo navedeno pravo. 
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: 
– životopis 
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) 
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice,vojne iskaznice, 
putovnice ili domovnice) 
–presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u 
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 



-potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca, ugovor 
o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) 
– izvornik uvjerenja (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije 
osuđivan za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11) 
–izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. 
i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 86/08, 61/11). 
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po 
obavijesti o izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje 
ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji 
nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijava. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i 
urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidat 
prijavljenim na javni natječaj. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 
natječaju. 
 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, koji nisu ponijeli pravodobnu i 
urednu prijavu o tome će biti obaviješteni pisanim putem. 
 
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se 
testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja. 
 
Na web-stranici www.muc.hr i na oglasnoj ploči Općine Muć bit će objavljeno vrijeme 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne 
provjere znanja,područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu 
provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 
 
Na web-stranici www.muc.hr objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
Prijave na natječaj, sa svim podacima i prilozima navedenim u javnom natječaju, podnose se  
na adresu: Općina Muć, Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika, Donji 
Muć 254,Donji Muć, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Muć – ne otvaraj « u roku od 8 dana od objave natječaja u 
Narodnim novinama. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
Općina Muć pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj. 
Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
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