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Klasa: 112-01/18-01/4

Urbroj: 2186-06-02/18-79 od 29. V. 2018.    (3296)

Na temelju članka 17. stavka 2. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), načelnik Općine Petrijanec objavljuje

ISPRAVAK NATJEČAJA

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Petrijanec – 

1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 47 dana 23.

svibnja 2018. godine

Dio teksta natječaja koji se odnosi na prilaganje isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja i to u dijelu koji se

odnosi na dokaz o godinama radnog iskustva na odgovarajućim poslovima mijenja se na način da sada glasi:

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u

izvorniku ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik i to kako slijedi:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – preslik diplome

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen ispit

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje potvrdom o

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju

da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje,

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o

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

– dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika ECDL diplome, odnosno drugog certi�kata, diplome kojim se dokazuje

poznavanje rada na računalu.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na rok prijave na natječaj mijenja se i glasi:

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave

ispravka natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, Petrijanec, s naznakom:

»Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Petrijanec – ne otvaraj«.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Općina Petrijanec
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