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Jelsa, 15. ožujka 2021.g. 

Na temelju članaka 17. i 19.  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 
Jedinstvenog upravnog odijela Općine Jelsa, raspisuje 

NATJEČAJ 
 

Za prijam u službu, Referenta – komunalnog redara ( 1 izvršitelj/ica- m/ž ) u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Jelsa, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca  
 
I: Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: 
   

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke, turističke ili opće struke 
- najmanje jedna godina radnog iskustva 
- položen državni stručni ispit 
- vozačka dozvola B kategorije 
- poznavanje rada na računalu 

 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a.  
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.  
U službu se može primiti i rasporediti osoba koja ima potrebno radno iskustvo, a nema položen državni 
stručni ispit, uz obvezu da ga ako zadovolji na probnom radu, položi u roku godine dana od prijma u 
službu. 
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za 
osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

– životopis  
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome  )  
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu ( preslika)  
– dokaz o hrvatskom državljanstvu osobna iskaznice ili putovnica ili domovnica (izvornik ili 

preslik), 
– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima ( 

npr. rješenje o rasporedu, ugovor o radu, i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno 
radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine 
obrazovanja), 

– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, 

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni 
postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen - ne starije od 6 mjeseci (članak 15. ZSN).  

– vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN 



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

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi na 
natječaj pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te kao kandidat ima prednost u 
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne 
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog 
kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.  
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se 
predhodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi 
predhodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja ( u nastavku teksta: Povjerenstvo) utvrdit će listu kandidata koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te iste sukladno članku 19. stavak 7. Zakona obavijestiti o 
provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u  
Narodnim novinama i njihovoj web-stranici (www.nn.hr.) i to na adresu:  

Općina Jelsa, Jelsa 404, 21 465 Jelsa, uz naznaku  (» Natječaj za prijam u službu „, Referenta – 
komunalnog redara  “ – ne otvaraj «)  

Na web-stranici Općine Jelsa www.jelsa.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se 
popunjava.  

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Jelsa objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere 
znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te 
pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru i to najmanje 5 dana prije održavanja 
provjere.  

Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni. 

Kandidat koji je primljen u službu mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje 
radnog mjesta na koje je izabran. 

Općina Jelsa zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj bez obrazloženja. 
 
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako 
prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, Pročelnik će obustaviti postupak po ovom javnom 
natječaju. 
           Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
 
           Ivica Keršić, dipl. oec 
          
 


