
Na temelju članka 17., članka 19. stavak 1. i članka 86. stavak 1. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj  86/08, 

61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske 

županije raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za prijam u službu vježbenika/ice (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova 

višeg stručnog suradnika/ice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-

neretvanske županije, u Ispostavi u Pločama, mjesto rada u Pločama, na određeno vrijeme od 12 

mjeseci. 

 

 Opći uvjeti za prijam u službu: 
 

1. punoljetnost, 

2. hrvatsko državljanstvo, 

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

 

 Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati 

i sljedeće posebne uvjete: 
 

1. magistar ili stručni specijalist prava,  

2. poznavanje rada na računalu. 

 

 U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne 

spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim 

od vremena propisanog za vježbenički staž. 

 

 Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. 

 Vježbenički staž traje 12 mjeseci. 

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08) na 

natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. 

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

("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18). 

 Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja 

i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao 

prijavu na natječaj. 

 Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.  

 Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela 

provjere znanja i sposobnosti na testiranju. 

 

 Na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije i na web-stranici www.dnz.hr  naveden je 

opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, 

područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata 

za provjeru znanja i sposobnosti. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja, te će se na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske 

http://www.dnz.hr/



