
 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“NN” br. 76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08) i čl. 19., 20. i 26. Statuta Javne komunalne ustanove „Otok Pašman - Pašman“, 

Upravno Vijeće JKU «Otok Pašman - Pašman» temeljem Odluke, Klasa: 021-19-15,  

raspisuje 

 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE 

 JAVNE KOMUNALNE USTANOVE “Otok Pašman - Pašman” 

 

Opći uvjeti za prijam u službu su:  

- punoljetnost, 

- hrvatsko državljanstvo, 

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete  za 

prijam u službu: 

- VSS (visoka stručna sprema) tehničkog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog 

odgovarajućeg smjera s jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima, 

- VŠŠ (viša stručna sprema) ) tehničkog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog 

odgovarajućeg smjera s jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima 

- SSS ( srednja stručna sprema) tehničkog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog 

odgovarajućeg smjera s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

-  poznavanje rada na računalu 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Ravnatelja/Ravnateljicu imenuje Upravno vijeće uz Suglasnost Općinskog vijeća Općine 

Pašman na razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Upravno vijeće JKU „Otok Pašman - Pašman“,“ će sa izabranim kandidatom, nakon 

donošenja Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice, sklopiti Ugovor o radu na 

određeno vrijeme od 4 godine. 

S odabranim kandidatom ugovoriti će se probni rad u trajanju od šest mjeseci. 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

- životopis, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), 

- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, uvjerenja ili potvrde), 

-  preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,  

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije 

pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. ZSN-a, ne starije od 6 mjeseci 

(izvornik ili presliku), 

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a, 

-  elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za  

 mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji, 

- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godina odnosno 3 godine na 

odgovarajućim poslovima  (ugovor o radu, rješenje o rasporedu, potvrdu poslodavca  i drugo, 

iz kojeg mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 1 godine na poslovima 

tražene stručne spreme i struke). 

U prijavi na natječaj uz osnovne podatke navesti i kontakt podatke (telefon, email). 

 



Prijave za natječaj s navedenim prilozima podnose se na adresu: 

OPĆINA PAŠMAN 

PAŠMAN 34 

23262 PAŠMAN 

S naznakom: „za natječaj za ravnatelja/ravnateljicu-ne otvarati“, osobno ili putem pošte u 

roku do 1. veljače 2019. Natječaj i rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici Općine 

Pašman www.opcinapasman.hr i na Oglasnoj ploči Općine Pašman. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili sve potrebne 

priloge uz prijavu za natječaj a što će utvrditi Povjerenstvo za utvrđivanje formalnih uvjeta 

natječaja, Upravno vijeće JKU „Otok Pašman - Pašman“ provesti će intervju, a nakon čega će 

donijeti Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja, koja stupa na snagu donošenjem 

Suglasnosti Općinskog Vijeća Općine Pašman. 

 

POZIV NA INTERVJU BITI ĆE OBJAVLJEN  NA WEB STRANICI: 

www.opcinapasman.hr te će kandidati biti obaviješteni i putem emaila. 

 

Po dolasku na intervju, od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice radi 

utvrđivanja indetiteta. Kandidati koji ne predoče osobnu iskaznicu neće moći pristupiti 

intervjuu. 

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj. 

 

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

Upravno vijeće JKU „ Otok Pašman – Pašman“ zadržava pravo poništiti natječaj bez obaveze 

prema kandidatima. 

 

U Pašmanu, 22. siječnja 2019. godine 

 

 

 

 

                                                                        Predsjednik 

                                                                         Upravnog vijeća JKU „Otok Pašman - Pašman“, 

                                                 Krešimir Ćosić, v.r. 
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