REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
Upravni odjel za razvojne projekte
KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 26. travnja 2019.
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.),
a sukladno Dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2019. godinu,
privremena pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte Grada Đurđevca raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
u Upravni odjel za razvojne projekte Grada Đurđevca
- vježbenik/vježbenica - 1 izvršitelj/izvršiteljica, radi osposobljavanja za obavljanje
poslova višeg referenta za razvojne projekte, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
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 određenog za vježbenički staž (12 mjeseci).
Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati za vježbenika moraju ispunjavati
sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik s područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili
biotehničkih znanosti,
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za
vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
- poznavanje rada na računalu.
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim
propisima stekla višu stručnu spremu s područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili
biotehničkih znanosti.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba
spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, upotrjebljeni su
neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Vježbenik je dužan najkasnije do isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni
ispit.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i
članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
-

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati obavezno prilažu:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili
domovnice)
dokaz o traženom stupnju obrazovanja (stručnoj spremi) i struke određene ovim
natječajem (preslika svjedodžbe, diplome i dr.),
dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi,
dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno
iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž
(ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije
izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta
dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi
pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o
svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim
na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa
prebivališta, broj telefona, adresa e- pošte). Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj suglasne
su da Grad Đurđevac dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog
postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene
u ovom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji
nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili
nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti
obaviješteni pisanim putem.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na
prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne
uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na
natječaj.
Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći kao i
podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom
postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno
vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije
održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad
Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za prijam u službu vježbenika“
u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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