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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 Ervenik raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za prijam u službu pripravnika/vježbenika na radno mjesto referenta za 
društvene djelatnosti i socijalnu skrb na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog 
staža (12 mjeseci) - 1 izvršitelj 
 
Opći uvjeti za prijam u službu: 
- punoljetnost 
- hrvatsko državljanstvo 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se 

osoba prima  
Posebni uvjeti za prijam u službu: 
- srednja stručna sprema /IV/ 
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena 

propisanog za vježbenički staž iz domene pomoći i njege starijim i nemoćnim 
osobama  - poznavanje rada na računalu 

- vozačka dozvola B kategorije 
 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti 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.  

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu 
provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj 
provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj. 

 
Na službenoj web - stranici Općine Ervenik (www.ervenik.hr) biti će navedeni opis 

poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne 
provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za provjeru. 

Na istoj web – stranici, kao i na oglasnoj ploči Općine Ervenik objavit će se vrijeme 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije 
održavanja provjere. 

 
Uz prijavu na natječaj, natjecatelji su dužni priložiti: 
- životopis 
- preslik diplome 
- preslik domovnice 
- preslik vozačke dozvole  
- uvjerenje da protiv natjecatelja nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 

mjeseci) 
- preslik radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podacima o školskoj i 

stručnoj spremi, zaposlenju i stažu ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u 
matičnoj evidenciji HZMO  
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Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, natjecatelji su dužni dostaviti u roku od 8 
dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Ervenik, Butiga 
24, 22 306 Ervenik, s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU 
PRIPRAVNIKA/VJEŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU". 
 

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

 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 

uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 
 
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. 

 
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka 

roka za podnošenje prijava. 
 
KLASA:   100-01/15-03/1 
URBROJ: 2182/14-03-15-1 
Ervenik,    12.03.2015.g. 

 
       JUO Općine Ervenik 

 Pročelnik 
 

                                                       Momir Novaković, prof. 
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