
  

 

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel 

Pročelnica 
 

KLASA: 112-07/16-01/1 

URBROJ: 2113/01-04/1-16-9

Donja Stubica, 14. rujna 2016. 

 

 

 Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08 i 61/11) pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica, r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J 
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel  

Grada Donja Stubica: 

 

- viši referent za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu, 

      1 izvršitelj/ica 

 

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u čl. 12. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće 

posebne uvjete: 

- sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili pravne struke, najmanje jedna godina 

radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni stručni ispit  

- poznavanje rada na računalu. 

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen 

državni stručni ispit, može se primiti u službu uz obvezu da ispit položi u zakonskom roku. 

 U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu 

propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca. 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

- preslik diplome 

- preslik osobne iskaznice ili domovnice 

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu 

- preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, I da 

nije osuđen za kaznena djela iz čl. 15st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne starije od tri mjeseca od dana objave 

natječaja (izvornik ili preslik) 

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvati će se da u primjerenom roku, a prije donošenja 

rješenja o prijemu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog 

mjesta. 
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 Kandidat koji ima prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima, te je dužan priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo spomenuto pravo. 

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 

natječaju. 

 Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

kandidata putem pisanog testiranja, provjere znanja rada na računalu i intervjua. 

 Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 

iz natječaja. 

 

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 Na web stranici Grada Donja Stubica www.donjastubica.hr (natječaji i javni pozivi), 

objaviti će se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za 

provjeru. 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne 

uvjete iz natječaja, te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Grada Donja Stubica objaviti 

mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana 

prije održavanja provjere. 

 Pisane prijave na natječaj, s prilozima podnose se na adresu: Grad Donja Stubica, 

Jedinstveni upravni odjel, 49240 Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, s naznakom: 

“Natječaj za prijam višeg referenta za poslove Gradskog vijeća”, u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja u “Narodnim novinama”. 

 Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete 

iz natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istom će biti pisano 

obaviještene. 

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

 

PROČELNICA 

Vesna Tomašković, dipl.prav. 

 

http://www.donjastubica.hr/

