
KLASA: 112-01/13-10/01 

URBROJ: 2188/06-06/01-13-1 

Nijemci, 27. rujna 2013. 

 

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

(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 16/11), članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu općinske 

uprave KLASA: 023-01/10-01/10; URBROJ 2188/06-02/01-10-1 od 28.06.2010., pročelnik 

Upravnog odjela za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

Za prijam u službu u Općinu Nijemci, Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo na 

radno mjesto: 

 

1. Stručni suradnik za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  

Posebni uvjeti: 

- VSS (VII stupanj) ekonomskog smjera 

- Tri godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz 

EU fondova, izradi studija isplativosti investicijskih projekata za JLS i poduzetnike 

- Položen državni stručni ispit 

- Poznavanje rada na osobnom računalu (ECDL diploma) 

- Položen vozački ispit B kategorije 

- Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu - najmanje B2 stupanj Vijeća 

Europe 

 

Kandidat moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete prijma u službu: 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

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

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u 

roku od godine dana od prijma u službu. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri 

mjeseca. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o 

ravnopravnosti spolova. U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje 

zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

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

pisano testiranje radi provjere znanja i sposobnosti i intervju, a po potrebi i provjere 

praktičnog rada. Znanje engleskog jezika provjeriti će se pisanim i usmenim testiranjem. Ako 

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

Na web –stranici Općine Nijemci www.opcina-nijemci.com bit će dostupan opis poslova te 

podaci o plaći radnog mjesta kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti 

kandidata. Na navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere 

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

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće: 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) 

- potvrdu ili drugi ispravu (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u 

kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo 

- presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu 

http://www.opcina-nijemci/


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

mjeseci 

- javnobilježnički ovjerenu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz 

čl. 15. I 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije 

donošenja rješenja o prijemu. 

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju 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 dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta 

kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 

spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjenim uvjetima, dostavljaju se u roku 8 dana od objave 

natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 

Nijemci, s naznakom: „Natječaj za prijam u službu – ne otvarati“. 

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. 

Neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelj takve prijave biti 

pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne 

ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

Općina Nijemci  

Pročelnica 

Marijana Lončar 

 

 


