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NATJEČAJ - Grad Vrbovec

NN 38/2019 (12.4.2019.), NATJEČAJ - Grad Vrbovec
Klasa: 100-01/19-04/07
Urbroj: 238/32-03/05-19-2 (2214)
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 8. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela
Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 40/17), pročelnica Upravnog odjela za nancije i gospodarstvo raspisuje
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za prijam u službu u Upravni odjel za nancije i gospodarstvo Grada Vrbovca na radno mjesto
– viši savjetnik za imovinskopravne poslo-ve – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme.
Stručni uvjeti:
– magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica pravnog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje
zapreke iz članaka 15. i 16. istog zakona.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu
uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Sukladno članku 14. stavku 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i
118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju prijašnjih propisa.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od dana
prijma u službu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju 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. Da bi ostvario pravo prednosti pri
zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje odnosno potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na natječaj.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti
samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Na službenoj web-stranici www.vrbovec.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata kao i ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici
te na oglasnoj ploči Grada Vrbovca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,
najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
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potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
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ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca
iz koje je- Grad
vidljivo
da je ostvareno radno iskustvo na poslovima
odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6
mjeseci,
– 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 (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o prijmu, a prije donošenja rješenja o
rasporedu.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i preslik domovnice.
U prijavi za javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa epošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,
na adresu: Grad Vrbovec, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom: »Natječaj za
prijam u službu – viši savjetnik za imovinskopravne poslove«.
Grad Vrbovec zadržava pravo da nakon raspisanog natječaja ne mora izabrati, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju
natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Grad Vrbovec
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