
 

                

 

 

         REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                OPĆINA GOLA 
 Povjerenstvo za raspisivanje natječaja 

  
KLASA: 112-01/16-01/02 

URBROJ: 2137/06-16-2 
Gola,  13. siječnja 2016. 
 

 Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u 

daljnjem tekstu: ZSN), Jedinstveni upravni odjel Općine Gola raspisuje 
 

 NATJEČAJ 

 
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gola  na radno mjesto: 
 

vježbenik/ca – viši/a stručni/a suradnik/ca za računovodstvene poslove – 1 
izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 

 
 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u 
čl. 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete: 

- magistar ekonomije. 
Uvjet magistra struke ekonomskog smjera na temelju odredbe članka 35. 
stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14), 
ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu 

spremu ekonomskog smjera. 
 

- poznavanje rada na osobnom računalu. 

 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 

15. i 16. ZSN-a. 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 

- životopis, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), 

odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva 
dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno 

odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke 
odnose, 

- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni 
postupak, ne starije od šest mjeseci, 

 



- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članaka 

15. i 16. ZSN-a, 
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik certifikata, indeksa, 

svjedodžbe, uvjerenja i sl.).  
 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom 

zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi priložiti 
ispravu o priznatom statusu u izvorniku ili ovjerenom presliku i ima prednost u 

odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese prijavu na vrijeme, urednu prijavu 

ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom 
prijavljenim na javni natječaj, a o istom se dostavlja pisana obavijest. Protiv ove 
obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka. 

Predmetni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti 
kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu 

pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne 
pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na 
natječaj. 

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata nalaze se 

na službenoj web-stranici Općine Gola, www.gola.hr i na oglasnoj ploči Općine 
Gola. Popis kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju i vrijeme održavanja 
prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na službenoj web-stranici 

Općine Gola, www.gola.hr i na oglasnoj ploči Općine Gola najmanje 5 dana prije 
održavanja provjere. 

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u 

„Narodnim novinama“, u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: 
Općina Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48 331 Gola, s obaveznom naznakom: 

»Za natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gola«. 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po 

obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o rasporedu, čime 

dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti. 
Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju 

natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom 

roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, ili dostavom 

odluke o poništenju natječaja.  
Izrazi koji se koriste u javnom natječaju rodno su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

  
                                                                      OPĆINA GOLA 

 


