
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
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            OPĆINA  
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KLASA: 112-02/22-01/02 
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Sveta Marija, 11.11.2022. 

 

 

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

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 98/18 i 112/19), (u nastavku teksta: 

Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Marija raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija na radno mjesto: 

 

– viši referent  – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno,  puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri 

mjeseca. 

 

Opći uvjeti za prijam u službu: 

– punoljetnost, 

– hrvatsko državljanstvo, 

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u 

službu: 

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

- državni stručni ispit, 

– poznavanje rada na računalu, 

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 

16. Zakona. 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati obaju spolova, a izrazi koji se u ovom javnom 

natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima 

odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili 

javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja 

profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima te obavljanju poslova u međunarodnim 

organizacijama. 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u 

zakonskom roku. 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju 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. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge: 

a) životopis, 

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika  domovnice ili osobne iskaznice), 

c) dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), 



e) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 

f) uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen 

za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, 

g) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, 

i) dokaz o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit), 

j)  dokazi o ostvarivanju prava prvenstva, 

k) vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti s obradom osobnih podataka, 

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava. 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni natječaj već će ju 

izabrani kandidat dostaviti po obavijesti o izboru, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je 

dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na javni 

natječaj. 

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

javnom natječaju. 

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

ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja , 

dostavit će se pisana obavijest. 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se 

prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja. 

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

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

kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na 

mrežnoj stranici www.svetamarija.hr . 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz 

Javnog natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta i na web-stranici 

Općine Sveta Marija  www.svetamarija.hr . 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja 

u Narodnim novinama, na adresu: Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija s 

naznakom: »Ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu – viši referent«. 

 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 133/2022 od 11.11.2022. Rok za dostavu 

prijava je 21.11.2022. godine. 
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijavom na natječaj kandidat daje  suglasnost za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe 

javnog natječaja. 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi 

opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Općina Sveta Marija kao voditelj obrade 

osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. 

Uredbe. 

                                                                                                                            Pročelnica JUO 

                   Ivanka Herc-Kaser, dipl.inf. 

http://www.svetamarija.hr/
http://www.svetamarija.hr/

