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Sokolovac, 18. ožujak 2019.
Na temelju članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. 61/11. i 04/18) (u daljnjem
tekstu: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjel Općine Sokolovac raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac radi
obavljanja vježbeničkog staža za radno mjesto: Viši računovodstveni referent - 1
izvršitelj/ica.
Vježbenički staž traje 12 mjeseci.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u službu propisane člankom 12.
ZSN-a:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo i
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijem u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju
ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena
propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i
članka 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju
za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Vježbenik/ca se prima u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz obvezu polaganja
državnog stručnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
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 propisanog za vježbenički staž. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima
podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje
profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na
poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Ako kandidat 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. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja.
Uz prijavu na natječaj, kandidati obavezno prilažu:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o nepostojanju zapreka iz članka
15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi
kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
- elektronički zapis HZMO, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima
područnih službi/ureda HZMO kao dokaz o nepostojanju radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima,
- dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno
potpisana izjava).
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat
će predočiti izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta
kandidat dostavlja po obavijesti o izboru.
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 ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. Kandidati koji
ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Postupak prijma obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na
prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz
natječaja.
Na mrežnim stranicama Općine Sokolovac http://www.sokolovac.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 mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči
Općine Sokolovac 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: Općina
Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac, s naznakom „Javni natječaj za
prijam vježbenika/ce na radno mjesto Viši računovodstveni referent“ u roku od osam (8) dana
od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“.
Kandidat na natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe
natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06,
41/08, 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno
odredbama navedenog Zakona.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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