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Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i u
skladu s Planom prijema u službu za 2020. (Službeni glasnik Grada Paga 1/20) u predmetu
provedbe natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gospodarstvo, gradonačelnik Grada Paga raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijem u službu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gospodarstvo
- pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo – 1 izvršitelj (m/ž), na
neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
upravnim tijelom
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u službu
utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost
za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog
Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe obadvaju spolova sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u Natječaju odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim
propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u
službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod
privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno
iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima
navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime,
OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te e-adresu) i naziv
radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije-ako je potrebno*
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o položenome državnom stručnom ispitu
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 3 mjeseca)- elektronički zapis ili potvrda
o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, a koji zapis /potvrda, između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o
poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom
vremenu, mjestu rada –prebivališta i trajanja staža osiguranja)
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno
znanje i struka od najmanje 5 godina (preslik rješenja, ugovora o radu, rješenja o
rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima- svi
navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj
stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojima je kandidat
obavljao navedene poslove)
- vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam
u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (ovjerena)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne
starije od 6 mjeseci
*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz
diplomu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od
ovlaštene institucije u RH.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je
dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679- u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu
o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18), osoba koja je podnijela
prijavu na natječaj ujedno daje i privolu za prikupljanje i obradu podataka iz dokumentacije
koja se prilaže prijavi na natječaj, a sve u svrhu provedbe natječaja. Grad Pag će kao voditelj
obrade osobnih podataka s njima postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih
u članku 5. Uredbe.
Radi transparentnosti provedbe postupka, rang-lista i rezultati Natječaja objavit će se na
internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Paga. Podatak koji će se objaviti je ime i prezime
kandidata.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to
izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos
kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine
broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja ( https://branitelji,gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Grad Pag nema obveze, u svojim upravnim tijelima, zastupljenosti pripadnika nacionalnih
manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj
155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i
urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja. Urednom prijavom smatra
se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i
urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na
natječaj neće biti pozvan na njezinu dopunu. U pisanoj obavijesti se navode razlozi zbog kojih
se osoba ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj
je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o rasporedu.
Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete iz Natječaja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata koji ispunjavaju
formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje biti će
objavljeni na službenoj web stranici Grada Paga (www.pag.hr)
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne
uvjete iz Natječaja te će na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Paga objaviti
mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Ako kandidati ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao
prijavu na Natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.
Prijave na Natječaj, s obveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u
Narodnim novinama, na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s naznakom:
»Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gospodarstvo«.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom Natječaju gradonačelnik ne mora izvršiti izbor kandidata (članak 24. stavak 5.
ZSNLS) te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno
podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.
Odluku o poništenju natječaja gradonačelnik donosi i u slučaju kad se na natječaj ne prijavi niti
jedan kandidat.
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