
Temeljem   članaka   19.  i   29.  Zakona   o  službenicima   i   namještenicima   u   lokalnoj   i
područnoj (regionalnoj)   samoupravi   („Narodne   novine“   br.   86/08   i   61/11),   te   sukladno
Pravilniku  o  unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  Grada Komiže  („Službeni  glasnik
Grada Komiže“ br. 1/12), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiža objavljuje

O G L A S
o prijemu službenika u službu na određeno vrijeme

na radno mjesto: Viši referent za financije i proračun
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže

1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do povratka duže odsutne službenice ,  uz
obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Opći uvjeti su: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti su: 
- stručna sprema sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, prirodne, društvene ili tehničke 
struke, 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu,  
- poželjno poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na Oglas kandidati trebaju priložiti sljedeće isprave: 
- životopis,
- osobnu iskaznicu (presliku),
- svjedodžbu (presliku), 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni
ispit)
- potvrdu o radnom stažu izdanu od HZMO,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno napisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije 
potrebno ovjeravati)

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem 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 Oglas pozvati
se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Natjecati
se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu
biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana
objave natječaja kod nadležne službe za zapošljavanje,  na adresu Grad Komiža, Jedinstveni
upravni  odjel,  Hrvatskih  mučenika  17,  21485  Komiža,  s  naznakom:  „Oglas  za  prijem  u
službu“, isključivo  putem pošte  ili  osobnim dolaskom.  O rezultatima  Oglasa  kandidati  će  biti
obaviješteni u zakonskom roku.



Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja nije podnijela
pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se prijavljenim kandidatom.
Opis  poslova  radnog  mjesta,  podaci  o  plaći,  način  obavljanja    prethodne  provjere  znanja  i
sposobnosti  kandidata,  područje  i  pravni  izvori  za  pripremu kandidata  objavit  će  se  na  web –
stranici Grada Komiže (www.komiza.hr).  Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Komiže
objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5
dana prije održavanja provjere.

Kandidat svojom prijavom na natječaj daje suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka u svrhu
provođenja natječaja za prijem u službu i zasnivanja radnog odnosa.

      Pročelnik
     Ante Jurić, dipl.iur.


