REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNIK
KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ:2178/16-17-2
Cernik, 26.10.2017.

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi (N.N. broj 86/08 i 61/11.; u daljnjem tekstu :Zakon), načelnik
općine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel
Općine Cernik
- Stručni računovodstveni – knjigovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
uz probni rad u trajanju tri mjeseca
Opći uvjeti u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta
Osim općih uvjeta u prijam u službu kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:
-

završeni preddiplomski i dipl. sveučilišni studij ili integr. preddipl i diplomski
sveučilišni studiji ili spec .diplom stručni studij ekonomskog smjera ,
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen stručni ispit
znanje rada na osobnom računalu

U službu po ovom natječaju prima se na neodređeno vrijeme radi popunjavanja
upražnjenog radnog mjesta uz obavezni probni rad od tri mjeseca sukladno odredbi članka
28. stavak 3. Zakona .
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba
spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona.
U službu se može primiti osoba koja ima potreban radni staž u struci, a nema položen
državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit poliži u roku od jedne godine od prijema u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu, dužni su se prijaviti na natječaj,pozvati na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o
priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaze o nezaposlenosti.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo
( služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne ( regionalne ) samouprave, državna
služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili

obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ) ostvareno na poslovima navedenog
stupnja obrazovanja ( stručne spreme ) i struke.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome)
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu ( elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ( u izvorniku ,ne stariji od
6 mjeseci. )
- pismenu vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 15 i 16 Zakona.
- dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu ( svjedodžba, potvrda ili vlastoručno
potpisana izjava )
- dokaz o položenom državnom ispitu ( presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe).
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstveno
sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Na web-stranici Općine Cernik www.cernik.hr, objavit će se DODATNI PODACI nevezani
uz raspisivanje natječaja, te opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava
ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz
kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidatu.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju potrebne uvjete
iz natječaja, te će na istoj web- stranici i oglasnoj ploči Općine Cernik, objaviti mjesto i
vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije
održavanja provjere.
Kandidati koji ne ispunjavaju potrebe uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteno pisanim
putem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne
smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave na
oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Novoj Gradiški na adresu Općina Cernik,
Frankopanska 117,35404 Cernik s naznakom „Natječaj za prijem stručni računovodstvenoknjigovodstveni referent) neposrednom predajom na protokol općine ili preporučenom
pošiljkom.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat i u tom slučaju donosi se odluka o
poništenju . Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

NAČELNIK OPĆINE:
Vitomir Žakić

