
 

 

                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
    OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 983-01/22-01/1 

URBROJ: 2133-17-01-22-10 

U Vojniću, 14. prosinca 2022. godine  

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30), od 23. studenog 

2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz 

Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj 

Ugovora: UP.02.1.1.16.0037 od 12. prosinca 2022. godine i članka 46. Statuta Općine Vojnić 

(„Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 01/21) Općinski načelnik Općine Vojnić raspisuje 

  
OGLAS 

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 

 

U Općinu Vojnić,  na radno mjesto : 

 

ASISTENT/ICA  NA   PROJEKTU   „ZAŽELI za Općinu Vojnić“  – 1  izvršitelj    (m/ž)  

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos, a to su punoljetnost, 

hrvatsko državljanstvo te zdravstevna sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje 

se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:      

– viša stručna sprema /sveučilišni/stručni prvostupnik 

– poznavanje rada na računalu 

– vozački  ispit B kategorija  

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

• životopis, 

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)  

• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)  

• uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne 

vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda. 

• preslika e radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

 

Trajanje radnog odnosa  – sedam mjeseci uz obvezn probni rad u trajanju od dva mjeseca.  

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   

predočiti u izvorniku. 

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije potpisivanja 

ugovora o radu.  

 

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



 

 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.  

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i 

sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri 

znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. 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% bodova na pismenom testiranju. 

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Vojnić 

www.vojnic.hr 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto 

održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i 

drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici 

www.vojnic.hr  i na oglasnoj ploči Općine Vojnić najkasnije 5 dana prije održavanja 

prethodne provjere .  

 

Pisane prijave podnose se na adresu (poštom ili osobno): OPĆINA VOJNIĆ, Trg Stjepana 

Radića 1, 47220 Vojnić, sa naznakom: „Za oglas asistent/ica  na   projektu   „ZAŽELI za 

Općinu Vojnić - ne otvaraj“ u roku 8  dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama 

HZZ-a, odnosno zaključno s 22. prosincem 2022. godine (u obzir se uzimaju samo prijave 

koje su pristigle u Pisarnicu Općine Vojnić sa 22. prosincem 2022. godine do 15:00 sati). 

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.  

 

Općina Vojnić  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Nebojša Andrić, mag.ing.agr. 
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