
Klasa: 112-01/12-01/5 
Urbroj: 2125/06-04/1-12-1 

 Na temelju članka 19.i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Izmjene Plana prijama u 
službu u upravna tijela Grada Novalja za 2012. godinu („Županijski glasnik“ broj  
12/12 ), pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave Grada 
Novalje,  raspisuje 

NATJEČAJ 

za prijam u službu u Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i 
uprave , na radno mjesto 

– viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza i naknada - vježbenik, 1 
izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža 

Opći uvjeti uvjeti za prijam u službu su: 

– punoljetnost, 

– hrvatsko državljanstvo, 

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

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

–  viša ili visoka stručna sprema  ekonomskog  ili pravnog smjera 

– poznavanje rada na računalu, 

– poznavanje jednog stranog jezika. 

Stručni naziv stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija čijim završetkom se 
stječe viša stručna sprema (VŠS) izjednačen je sa stručnim nazivom stručni 
prvostupnik uz naznaku struke, a stručni naziv stečen završetkom sveučilišnog 
dodiplomskog studija čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) 
izjednačen je sa stručnim nazivom magistar uz naznaku struke, sukladno članku 14. 
Zakona o akademskim stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07). 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene 
stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s 
radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. U slučaju da 
osobe koje se prijavljuju na javni natječaj imaju radni staž evidentiran u radnoj 
knjižici, potrebno je uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju priložiti potvrdu poslodavca 
da navedeni radni staž nije u struci. 

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. 



U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola. 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu 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. 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti: 

– životopis 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice 

– dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome 

– preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu 

– originalno uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci 

– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja 
rješenja o prijmu u službu. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u 
javnom natječaju. 

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj 
neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne 
ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se 
kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera 
znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere 
znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru 
navedeni su na web-stranici Grada Novalja www.novalja.hr 

Na web-stranici www.novalja.hr i oglasnoj ploči grada Novalje objavit će se vrijeme 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana 
prije održavanja provjere. 

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

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim 
novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novalje  ili poštom na 
adresu: Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Trg dr. 
Franje Tuđmana 1, Novalja, s naznakom »Natječaj za vježbenika«. 



O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po 
raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju 
natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih 
lijekova. 

 

             Pročelnica  

            Spomenka Tamarut, dipl.oec 


