Na temelju članka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97.,
47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 17. i 18. Statuta Centra za promociju poljoprivrede i ruralnog
razvoja Slavonska kuća, Upravno vijeće Centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja
Slavonska kuća dana 05. srpnja 2021. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća
I. Uvjeti za ravnatelja/ravnateljicu:
Ravnateljem/ravnateljicom može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
-

završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,
najmanje tri godine radnog iskustva,
poznavanje rada na računalu,
poznavanje engleskog jezika,
položen vozački ispit „B“ kategorije

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 (četiri) godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za
ravnatelja/ravnateljicu.
II. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis s opisom dosadašnjeg rada,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome),
- dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice),
- uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave
na javni natječaj), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik),
- presliku vozačke dozvole
Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke
podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili
ovjerene preslike.
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.).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
III. Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat
koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o
priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se, da ako na kraju provedenog pismenog testiranja
kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti
broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi
pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka
101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava
prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
IV. Urednom prijavom smatra se 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, te će joj biti upućena
pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na
javni natječaj.
Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status
kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i
sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri
znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
V. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i
drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web stranici Općine Bošnjaci
(www.bosnjaci.hr.) i na oglasnoj ploči Općine Bošnjaci.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te će na web-stranici Općine Bošnjaci (www.bosnjaci.hr.) i na oglasnoj ploči Općine
Bošnjaci Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, objaviti mjesto i vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja
provjere.
VI. Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u
pisarnicu Općine Bošnjaci u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra Slavonska kuća – ne otvarati“, na adresu: Općina
Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, 32275 Bošnjaci u roku od osam (8) dana od
objave natječaja na web stranici Općine Bošnjaci i Oglasnoj ploči Općine Bošnjaci.
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od četrdeset i pet
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o
poništenju javnog natječaja.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA PROMOCIJU
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