
Pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Sukošan, na temelju članka 19. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

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

 

Višeg upravnog referenta, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te 

sljedeće posebne uvjete: 

– stručni prvostupnik/ca (baccalaureus) javne uprave 

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 

– položen državni stručni ispit. 

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u 

službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a. 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, to pravo 

ostvaruje u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, ako se u prijavi na natječaj 

pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno 

posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo. 

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće: 

– životopis, 

– izvornik ili preslika diplome kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja 

(stručne spreme) i struke, 

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika 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 presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, 

putovnice ili domovnice), 

– dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno potvrdu o podacima 

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje 

poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.), 

– preslika svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen 

državni stručni ispit), 

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, 

da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno 

ovjeravati), 

– dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo 

prednosti (kandidat koji to ostvaruje). 

 

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, 

provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je 

povukao / povukla prijavu na natječaj. 

Na web-stranici Općine Sukošan https://opcina-sukosan.hr/javni-natjecaji-objave-i-pozivi/ 

objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41367
https://opcina-sukosan.hr/javni-natjecaji-objave-i-pozivi/


obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja 

provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru. 

Na istoj web-stranici objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

 Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i 

intervjua. 

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je 

povukao / povukla prijavu na natječaj. 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili 

ovjerene preslike. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a 

prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 

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

novinama“, na adresu: Općina Sukošan, Hrvatskih branitelja 14. 23206 Sukošan , s 

naznakom: »Natječaj za prijam u službu , viši upravni referent«. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom 

natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim 

na natječaj. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena 

prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne 

pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima 

natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Na web-stranici Općine Sukošan  dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta. Na 

istoj web-stranici Općine Sukošan bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere 

znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

 

Pročelnica 

Zdenka Banović, dipl.iur v.r 


