REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEGET
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-07/14-01/1
URBROJ: 2184/03-4-14-1
Seget Donji, 11. travnja 2014. godine
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11), Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Seget, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu vježbenika/ice radi osposobljavanja za obavljanje poslova:
1. Višeg stručnog suradnika za plansko – analitičke poslove u Jedinstvenom upravnom
odjelu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci)
2. Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove u Jedinstvenom
upravnom odjelu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža
(12 mjeseci).
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- magistar ekonomije, poznavanje rada na računalu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe sa završenim obrazovanjem tražene stručne spreme, bez
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena
propisanog za vježbenički staž.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u
službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
- kandidat koji nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima dužan je priložiti
dokumente navedene u točki A), a kandidat koji ima radno iskustvo kraće od vremena
propisanog za vježbenički staž dužan je priložiti dokumente navedene u točkama A) i
B):
A) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom
obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinskog osiguranja koju Zavod na osobno traženje osiguranika
izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
B) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavaca (koja mora
sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme potrebne za
obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao
navedene poslove)
- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o toj činjenici
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno
osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne starije od 3 mjeseca od dana
objave natječaja, (izvornik ili preslika)

vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (koju
ne treba ovjeravati) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu dostavljanja izvornika preslikanih
dokumenata na zahtjev.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji
ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje
to pravo.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju za radno mjesto pod rednim brojem 1. ili za radno mjesto pod rednim brojem. 2.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne
smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i
intervju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni
natječaj.
Prijave na natječaj s prilozima podnose se u zatvorenom obliku u roku od osam dana od dana
objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Seget, Trg hrvatskog viteza Špiro
Ševo Frzelin 1., 21218 Seget Donji, s naznakom „Natječaj za prijam u službu vježbenika
(navesti naziv radnog mjesta) “ – ne otvaraj, poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Seget.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način
obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i
drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru navedeni su na službenoj web-stranici
Općine Seget: www.opcinaseget.hr
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Seget 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.
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