DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVAC
Bjelovarska 3, 43227 Šandrovac
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___________________________________________________________________________
UPRAVNO VIJEĆE
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
“ŠANDROVAC”
KLASA:003-06/19-01
URBROJ:2103-68-19-01-13
U Šandrovcu, 27.6.2019.
Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97,
47/99, 35/08), članka 154. i članka 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, i 130/17) i članka 42. i 43. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe „Šandrovac“ Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“
donijelo je sljedeću
ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA
RADNO MJESTO RAVNATELJ/ICA
Članak 1.
Raspisat će se natječaj za prijam u radni odnos u Domu za starije i nemoćne osobe
„Šandrovac“ na određeno (reizbor) puno radno vrijeme – radno mjesto ravnatelj/ica – 1
izvršitelj/ica.
Za ravnatelj/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne
pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicinskih, humanističkih ili drugih
društvenih znanosti
- najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,
od kojih najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u
propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
- u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, i 130/17).
Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154.
Stavka 1. Podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može
biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada,
socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske
rehabilitacije, logopedije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti i
ispunjava ostale uvjete iz natječaja.
Ravnatelja/icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma uz suglasnost osnivača Doma na mandat
od četiri godine a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Nakon donošenja odluke i dobivanja suglasnosti o imenovanju Upravno vijeće sklapa ugovor
o radu na određeno puno radno vrijeme od četiri godine.
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice),
3. diplomu o stručnoj spremi (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom
stupnju),
4. dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi i nije pokrenut
kazneni postupak, ne starije od 30 dana.
Isprave se mogu priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se
izvornik.
Kandidat/kandidatkinja koji se prijavi na natječaj pozva na pravo prednosti prilikom
zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17) uz prijavu na javni natječaj
dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom
102. Stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz
natječaja mogu biti pozvani na razgovor.
Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne
smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se
preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja
na adresu: Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, s naznakom: »Za
natječaj«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo
u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju o neće se koristiti za drugu svrhu, a
kandidat/kinje podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih
podataka.
O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će pisano obaviješteni u
zakonskom roku.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
__________________________
Ivan Pleško

