
Na temelju članka  19.  stavak 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11) i Izmjene  Plana prijama u 
službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 
28/12), predstojnica Ureda Grada Novi Vinodolski raspisuje  
 

N A T J E Č A J 

za prijam u službu  - vježbenika/ce u Ured Grada  

– 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: 
- magistar ekonomske struke (VSS – ekonomski smjer) 
- poznavanje rada na računalu, 
- poznavanje jednog stranog jezika. 

 
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama 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 prijamu 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 
- original 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  
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika i rada na računalu. 
 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o 
prijamu 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 Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr 
 



Na web. stranici  www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave 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 Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad 
Novi Vinodolski,  Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s 
naznakom «Natječaj za vježbenika». 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju natječaja. 
Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
 
                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI 


