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       Objavljeno  u Narodnim novinama  

       br. 67 od 25.07.2018.  

Jedinstveni upravni odjel 

Klasa: 112-05/18-01/03 

Urbroj: 2133/17-04-18-01  

Vojnić, 20. srpanj 2018.     

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18), pročelnik 

Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vojnić raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić, na neodređeno vrijeme na 

radno mjesto:  

– stručnog suradnika/ice za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme. 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

Stručno znanje: 

– sveučilišni ili stručni prvostupnik pravnog smjera, 

– 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

– položen državni stručni ispit 

– poznavanje rada na računalu. 

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz 

obavezu polaganja državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku.  

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u 

službu koji su propisani člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

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. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

–    životopis 

– dokaz o stručnoj spremi  

– dokaz o hrvatskom državljanstvu 

–    dokaz o radnom iskustvu 

–    dokaz o položenome stručnom ispitu 

–    dokaz o ne vođenju kaznenog postupka (ne stariji od 6 mjeseci). 

Na stranici opcina-vojnic@ka.t-com može se vidjeti opis poslova radnog mjesta koje se 

popunjava. 



Na stranici opcina-vojnic@ka.t-com i na oglasnoj ploči Općine Vojnić objavit će se vrijeme 

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije 

održavanja provjere. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama. 

Prijave se podnose na adresu: Općina Vojnić, Trg Stjepana Radića broj 1, 47220 Vojnić s 

naznakom: „Natječaj za prijam u službu“.  

 

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 

          Pročelnica 

            


