
Klasa: 112-02/16-01/01
Urbroj: 2182/07-01-16-1 
od 14. XI. 2016. (5012)

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku Zakon), pročelnica 

Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Unešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, u Općini 
Unešić, Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić, na radno mjesto:

referent računovodstveno-financijskih poslova
(jedan izvršitelj/izvršiteljica).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, te posebne 
uvjete za prijam u službu:

• srednja stručna sprema ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,

• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• položen državni stručni ispit,

• poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste,  
a imaju rodno značenje, odnose se jednako na oba spola.

Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu 
polaganja ispita u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Radnim  iskustvom  na  odgovarajućim  poslovima  razumijeva  se  radno  iskustvo  ostvareno  na 
poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, sukladno članku 13. Zakona.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma 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. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na natječaj  
priložiti  sve  dokaze  o  ostvarivanju  traženih  uvjeta  iz  natječaja,  kao  i  sve  dokaze  predviđene 
posebnim zakonom na osnovu kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime 
i adresu kandidata, naznaku da je riječ o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis, a ako je 
moguće i broj telefona i/ili mobilnog telefona.



Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

• životopis,

• dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja 
obrazovanja – stručne spreme) i struke,

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice),

• dokaz o radnom iskustvu od najmanje jedne godine (elektronički zapis HZMO-a),

• potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje ostvareni 
radni staž od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima,

• preslik  svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu  (ako kandidat  ima položen 
državni stručni ispit),

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne 
starije od 6 mjeseci),

• dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,

• vlastoručno potpisanu izjavu koju ne treba ovjeravati, da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 
16.  Zakona  o  službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi  
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako u ostavljenom roku 
kandidat ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u službu.

Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata koje ne moraju biti ovjerene, a 
izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike po obavijesti o izboru, a prije 
donošenja rješenja o prijmu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, 
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

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

Osobi  koja  nije  podnijela  pravodobnu  ili  urednu  prijavu  ili  ne  ispunjava  formalne  uvjete  iz 
natječaja,  dostavlja  se  pisana  obavijest  u  kojoj  se  navode  razlozi  zbog  kojih  se  ne  smatra 
kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se 
prethodna provjera znanja  i  sposobnosti  bitnih  za obavljanje  poslova radnog mjesta  za  koje  se 
primaju, putem pisanog testiranja i intervjua.

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

Prijave na natječaj s prilozima podnose se u zatvorenom obliku u roku od 8 dana od objave javnog 
natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Unešić, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Dr. 
Franje Tuđmana 40, 22323 Unešić, s naznakom: »Prijava na natječaj za prijam u službu – referent – 
računovodstveno-financijskih poslova, ne otvaraj«, preporučeno poštom ili neposredno predajom na 
protokol u Općinu Unešić.

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 znanja i sposobnosti, bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Unešić i službenoj web-
stranici Općine Unešić: www.unesic.hr.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Unešić objavit će se vrijeme održavanja prethodne 
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Unešić pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj. Protiv odluke o 
poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Općina Unešić 


