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Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u daljnjem
tekstu: Zakon), privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i
europske integracije, raspisuje
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JAVNI NATJEČAJ
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za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Varaždinsku županiju :

!
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1. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE
INTEGRACIJE
- viši/a stručni/a suradnik/ca za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno
vrijeme

Posebni uvjeti:
- magistar/ra prava
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje
magistra/re prava
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit

!
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Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za
prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
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Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim
propisima stekle visoku stručnu spremu pravne struke.
Na natječaj mogu se javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga
polože u roku godine dana od prijma u službu.
Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na natječaj se mogu
ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona.
Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja
provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične
provjere rada i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Varaždinske županije (www.varazdinska-zupanija.hr) naveden je opis poslova
te podaci o plaći za radno mjesto koja se popunjava, način obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kinja i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata/kinja za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/
kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web stranici i na oglasnoj
ploči Varaždinske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
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Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati/kinje
obavezno prilažu:
- životopis
- preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
- preslik diplome
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije
od 6 mjeseci)
- preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za
koje se traži odgovarajuće stručno znanje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca,
rješenje o rasporedu).
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Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužan/na je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat/kinja koji/ja je ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod
jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz
koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji
neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne
uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, te će o tome biti
obaviješteni pisanim putem.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od
objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Varaždinska županija, Franjevački trg 7,
42000 Varaždin, s naznakom „ Natječaj za višeg/u stručnog/u suradnika/cu za pravne
poslove“.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
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PRIVREMENA PROČELNICA
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