
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u 

službu Općine Viškovo u razdoblju 2013.-2015. godine („Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 50/12.), pročelnica Upravnog odjela ureda načelnika  raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u  

Upravni odjel ureda načelnika 
 

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i upravne poslove – 1 izvršitelj 

 

 

Uvjeti: 

- magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- samostalan rad na računalu 

- položen državni stručni ispit 

- položen vozački ispit „B“ kategorije 

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 

12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

istog Zakona. 

 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju 

(„Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje 

su stekle visoku stručnu spremu na temelju ranijih propisa. 

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga 

polože u roku od godine dana od prijma u službu. 

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju certifikat ECDL Specijalist, uz obvezu da ga polože 

u roku od godine dana od prijma u službu. 

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom 

natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske 

osobe. 

 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca. 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

 

- životopis 

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome) 

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) 

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika Uvjerenja) 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6  



   mjeseci (izvornik) 

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika radne knjižice) 

- dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom  

   natječaju (potvrda poslodavca, preslika ugovora o radu i sl.) 

- preslika vozačke dozvole 

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka  

   15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

   samoupravi. 

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, te broj 

telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka). 

Kandidati koji su pripadnici nacionalne manjine dužni su to navesti u prijavi, obzirom da 

kandidat, pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima.   

Kandidati koji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod istim uvjetima, dužni su to 

navesti u prijavi i dostaviti odgovarajući dokaz.   

 

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“, s naznakom »Za natječaj za prijam u službu za Višeg 

stručnog suradnika za imovinsko pravne i upravne poslove«, na adresu: Općina Viškovo, 

51216 Viškovo, Vozišće 3. 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo 

prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

 

Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera 

znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju putem 

pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu te intervjua. Ako kandidat ne pristupi 

provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i 

sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za 

tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Viškovo, www. opcina-viskovo.hr  

Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Viškovo objavit će se vrijeme i mjesto održavanja 

prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

 Pročelnica 

 Jasna Peršić, dipl.iur.    


