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Klasa: 112-01/18-01/4

Urbroj: 2186-06-02/18-79 od 22. V. 2018.    (3051)

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 raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Petrijanec – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,

uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u člankom 12. Zakona o službenicima i

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist up ravne, pravne, ekonomske ili društvenog usmjerenja

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– organizacijske sposobnosti

– komunikacijske vještine

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu

upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od jedne

godine od dana prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasi�kaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN

br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni

prvostupnik/ica struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na

odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se

na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu i cjelokupnu

dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim propisima.

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

izvorniku ili preslik koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik, i to kako slijedi:

– životopis,
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– 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 od najmanje 3 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.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o

imenovanju.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da

dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravovremene i nepotpune prijave na ovaj natječaj ne smatraju se kandidatima

prijavljenim na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te koja

ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova

radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je

povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti

kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na internetskim

stranicama Općine Petrijanec www.petrijanec.hr.

Na navedenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Općine Petrijanec 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 da na od objave 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«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Petrijanec
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