
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci na temelju članka 19. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 

i 61/11), a u skladu s Planom prijema u službu za Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci 

u 2017. godini („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 7/17.), Općina Petrijevci za 2017. 

godinu raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 
 

 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na 

radno mjesto: 

 

– viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, 

uz obavezan probni rad od tri mjeseca. 

 

Opći uvjeti za prijem: 

− punoljetnost 

− hrvatsko državljanstvo 

− zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: 

− magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera  

− najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

− organizacijske sposobnosti 

− komunikacijske vještine 

− položen državni stručni ispit 

− poznavanje rada na računalu 

− položen vozački ispit B kategorije.  

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu 

stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog 

mjesta na koje se osoba prijavljuje. 

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće: 

− životopis 

− dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) 

− presliku diplome 

− dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi 

odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na 

odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo) 

− uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili preslik 

− uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik) 



− vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 

16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati). 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji 

nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili 

nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. 

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti pisano obaviješteni. 

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je 

povukao/la prijavu na javni natječaj. 

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga 

polože u roku od godine dana od izbora. 

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom 

natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske 

osobe. 

 

Sukladno članku 14. Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju 

(Narodne novine broj 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su 

stekle visoku stručnu spremu (VSS) diplomirani ekonomist. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo i ima prednost isključivo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj 

obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom 

statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o 

nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 

 

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu 

provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na 

web-stranici Općine Petrijevci dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje 

se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale 

informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine 

Petrijevci bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s 

naznakom: „Za natječaj, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo – ne 
otvarati“, 
 
na adresu: Općina Petrijevci  

Republike 114 
31208 Petrijevci. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 



Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će 

biti vraćena dokumentacija priložena prijavi. 

 

Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno 

ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pročelnik će obustaviti postupak nakon 

objave natječaja. 

 

 

KLASA:112-02/17-01/1 

URBROJ:2185/05-17-1 

Petrijevci, 5. prosinac 2017. godine  

 

              Pročelnica 

                                                                                       Jedinstvenog upravnog odjela: 

           Milka Furlan, dipl.oec, v.r. 

 

 


