Sukladno članku 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19) i članku 18. Statuta Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Županijske uprave za ceste na području
Šibensko-kninske županije
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.
Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i
ženski rod.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:




magistar struke ili stručni/sveučilišni specijalist graditeljskog, prometnog ili
drugog odgovarajućeg usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu
spremu graditeljskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
sukladno ranijim propisima
najmanje (5) godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:







životopis
preslik domovnice
preslik diplome
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave ovog
natječaja
potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o poslovima koje je kandidat obavljao
u traženoj stručnoj spremi i struci te vremenskom razdoblju obavljanja istih
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi
kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca do dana objave ovog natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine 121/17, 98/19), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta natječaja, uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze propisane člankom 103.
stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji, a koji su objavljeni i na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošlj
avanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20
zapošljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave javnog
natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili
neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Županijska uprava za ceste Šibenik,

Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik, s naznakom: prijava na natječaj za ravnatelja –
ne otvarati.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja
sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679.
Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu
odabrani kandidat predočit će izvornik.
O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku
četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Županijska uprava za ceste
na području Šibensko-kninske županije

