
KLASA:112-02/21-01/01 

URBROJ:2182/04-03/13-21-1 od 09. lipnja 2021. godine  

 

Na temelju članaka 8., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: 

ZSN), Pročelnik Tajništva Grada - Tajnik Grada raspisuje 

 

 JAVNI NATJEČAJ 

 

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Spremač (1 izvršitelj, m/ž) na 

neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno).  

 

Opći uvjeti za prijam u službu: 

− punoljetnost, 

− hrvatsko državljanstvo, 

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

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:  

− niža stručna sprema ili osnovna škola. 

 

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće priloge: 

− životopis, 

− dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), 

− dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba), 

− uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog 

natječaja), 

− vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.   

ZSN-a. 

 

Dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani 

kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu predočiti izvornike. 

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i 

prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti elektroničku poštu) i naziv 

radnog mjesta na koje se prijavljuje.  

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. 

Podnositelji prijava moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u 

službu. 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na javni 

natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 

121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva 

hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 

152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog 

odnosa kod posljednjeg poslodavca. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o 

zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i 

dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom 

natječaju. 

Natjecati se mogu i osobe kod kojih je nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom. 

Prijavom na javni natječaj kandidat se smatra suglasan da se njegovo ime i prezime objavi u pozivu na 

testiranje.  

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih 

prijava biti pozvani na dopunu prijave. 

Podnositelji prijava koji podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se 

kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni 

pismeno. 

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testa iz 

općeg znanja i intervjua. 

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja. 

Na web-stranici www.grad-vodice.hr i oglasnoj ploči dostupni su opis i podaci o plaći radnog mjesta 

koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, te ostale informacije 

o natječajnom postupku. Na web-stranici Grada Vodica biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja 

provjere znanja i sposobnosti kandidata, te intervjua najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

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

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s 

naznakom: »Prijava na javni natječaj - Spremač«, u roku od 8 dana od dana objave javnog 

natječaja u „Narodnim novinama“. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.        
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