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Jedinstveni upravni odjel
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Vojnić, 13. veljače 2017.
Sukladno člancima 4. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić ( Službeni glasnik Općine Vojnić 07/15, 01/17) i
Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vojnić za 2017. godinu
(Službeni glasnik općine Vojnić broj 1/17) pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine
Vojnić raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić
– na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove,
jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili društvenog smjera (VII stupanj)
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu,
- položen državni stručni ispit.
Uvjet stupnja obrazovanja ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla odgovarajuću
visoku stručnu spremu (VII stupanj)
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 86/09 i 61/11).
Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni
položiti u zakonskom roku.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnica ili osobna iskaznica
– uvjerenje o nekažnjavanju
– dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu (radna knjižica, potvrda HZMO,
elektronički zapis)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.
Svi navedeni dokumenti mogu biti dostavljeni u preslici, a nakon prijama u službu
izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenom
presliku.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o
prijmu u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
objave natječaja u Narodnim novinama u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom
pošiljkom ili osobno putem pisarnice Općine Vojnić na adresu: Općina Vojnić, Trg Stjepana
Radića 1, 47220 Vojnić, „Za natječaj-viši stručni suradnik“
Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osoba koja podnese
nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim
na natječaj.
Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete dužni su pristupiti
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se
primaju.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način provjere znanja i
sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavit će se na Internet stranici Općine Vojnić
www.vojnic.hr
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti za kandidate koji
ispunjavaju formalne uvjete natječaja, objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja provjere
na Internet stranici Općine Vojnić
Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja, a ne pristupi prethodnoj
provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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