Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće:
1/ Referenta za mjesnu samoupravu-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, sa
punim radnim vremenom
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Pored općih uvjeta za prijam kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
Posebni uvjeti za prijam u službu:
•
•
•
•
•
•

srednja stručna sprema tehničke, upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
položen vozački ispit za B kategoriju vozila
aktivno poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od ovlaštene institucije-medicine rada
(izvornik ne stariji od 30 dana),
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o radnom iskustvu (izvornik ili ovjerenu presliku radne knjižice),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ovlaštenog organizatora
tečaja ili pismena izjava),
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju sukladno članku 15. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,
61/11)-izvornik ne stariji od 30 dana.
- vlastoručno potpisanu Izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

2/ Stručnog suradnika za koordinaciju poslova općinskog načelnika i
općinskog vijeća - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme-do povratka službenice sa
porodiljnog dopusta s punim radnim vremenom.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Pored općih uvjeta za prijam kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
Posebni uvjeti za prijam u službu:
•
•
•
•
•

sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke
najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
aktivno poznavanje engleskog jezika, te još jednog stranog jezika pasivno.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku),
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano od ovlaštene institucije-medicine rada
(izvornik ne stariji od 30 dana),
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o radnom iskustvu (izvornik ili ovjerenu presliku radne knjižice),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ovlaštenog organizatora
tečaja ili pismena izjava),
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju sukladno članku 15. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
86/08, 61/11)-izvornik ne stariji od 30 dana.
- vlastoručno potpisanu Izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi
Na rad u tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može biti
primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).
Na rad u tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može biti
primljena i osoba koja nema položen državni stručni ispit uz obvezu da ga položi u roku
godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem
pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na testiranje će se telefonskim putem pozvati kandidati koji udovoljavaju formalnim
uvjetima oglasa, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova
na testiranju.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg
područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objaviti će se na
internetskoj stranici Općine Gračišće-www.gracisce.hr i na oglasnoj ploči Općine Gračišće.
Također će se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Gračišće objaviti i vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Kandidati koji su pripadnici nacionalne manjine dužni su to navesti u prijavi, s obzirom
na to da kandidat, pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu,
dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obavijestiti će se o tome
pisanim putem.
Prijave na natječaj za prijam u službu Referenta za mjesnu samoupravu podnose se
u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama preporučenom pošiljkom
na adresu:
OPĆINA GRAČIŠĆE
Jedinstveni upravni odjel
Loža 1, 52403 Gračišće
„Natječaj za prijem u službu Referenta za mjesnu samoupravu
na neodređeno vrijeme“

Prijave na natječaj za prijem u službu Stručnog suradnika za koordinaciju poslova
općinskog načelnika i općinskog vijeća" podnose se u roku od 8 dana od dana objave
natječaja u Narodnim novinama preporučenom pošiljkom na adresu:
OPĆINA GRAČIŠĆE
Jedinstveni upravni odjel
Loža 1, 52403 Gračišće
„Natječaj za prijem u službu Stručnog suradnika za koordinaciju poslova općinskog
načelnika i općinskog vijeća na određeno vrijeme"
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o
poništenju natječaja.
O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
Općinski načelnik:
Ivan Mijandrušić,v.r.
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