
 
 

                                                   

Na temelju čl.23. Statuta Županijske uprave za ceste v.d.ravnatelja Županijske uprave za ceste 

ravnatelj objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za prijam radnika na neodređeno vrijeme 

 

- za radno mjesto savjetnika ravnatelja na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj ( m/ž ) 

 

   Uvjeti : 

- VSS/VŠS odgovarajuće struke sukladno prijašnjim propisima odnosno magistar struke ili 

stručni/sveučilišni specijalist odgovarajuće struke / sveučilišni prvostupnik ili stručni 

prvostupnik odgovarajuće struke po sadašnjim propisima                                                        

- 5 godina radnog iskustva 

- poznavanje rada na računalu 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti : 

-životopis 

-presliku domovnice ili osobne iskaznice 

-presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 

-elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje 

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja podnosi prijavu ne vodi kazneni postupak, ne 

starije od 3 mjeseca 

-dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili 

potpisana izjava kandidata) 

 

Na ovaj natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti 
spolova a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se 
jednako na  muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u 
prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu 
zakonom, kojim to potvrđuje te takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate, pod 
jednakim uvjetima.  
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 
broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljene na 



internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843  
 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: 

Županijska uprava za ceste, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Barilović, 47250 Duga 

Resa, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto savjetnika ravnatelja– ne otvarati“. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je u 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u 

„Narodnim novinama“ . 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor a poziv za razgovor 
bit će objavljen na internetskoj stranici Županijske uprave za ceste: https://www.zuc-
karlovac.hr/ 
Ukoliko budu pozvani, kandidati su se obvezni odazvati pozivu, a u protivnom će se smatrati da 

su odustali od prijave na natječaj. 

Kandidati su obvezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku 

poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati a kandidati će o rezultatima izbora biti 

obavješteni pismenim putem. 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno 

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679. Svi podaci koje 

dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na 

natječaj pristaju da Županijska uprava za ceste kao voditelj obrade, prikupljene podatke na 

temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od 

strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. S osobnim podacima postupat će se sukladno 

pozitivnim propisima uz primjenu mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, 

zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja 

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat 

predočiti će izvornik. 

Županijska uprava za ceste pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja odnosno 

pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez 

ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

 

Ur broj:01-1329/2021 

Barilović, 25.08.2021. 

 

                                     v.d. Ravnatelja : 

 

                                         Stjepan Turković 
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