
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVALJA 
Klasa: 112-07/10-01/03 

Urbroj: 2125/06-01-10-1 

 

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

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08),  tajnik Grada Novalje raspisuje  

NATJEČAJ 

za prijam u službu u Grad Novalju -  Ured Grada na  radno mjesto administrativni 
referent Ureda Grada – Administrativna tajnica    

–  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme  

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 u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

– SSS (IV) upravnog ili ekonomskog smjera 

– položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku 

– poznavanje rada na PC-u. 

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

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

(NN broj 86/08). 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje 

radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 



Na web-stranici Grada Novalje  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje 

se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg 

područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. 

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Novalje, objavit će se vrijeme održavanja 

prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja 

provjere. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz 

koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis 

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe) 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) 

– uvjerenje o nekažnjavanju 

– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja). 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani 

kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od 

objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Novalja, Trg dr Franje Tuđmana 1,  

naznakom: Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – Ured Grada. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Grad Novalja  zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim 

kandidatima. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

          Grad Novalja  

 


