NN 31/2018 (4.4.2018.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Pašman
Klasa: 023-05/18-01/318
Urbroj: 2198/17-18-1 od 29. III. 2018. (1906)
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 18. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga
upravnog odjela Općine Pašman, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 29. ožujka 2018. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto – komunalni redar.
Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto:
– komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva Općine Pašman – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno
puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 mjeseca.
Uvjeti:
– stručna sprema VI./1. stupnja (VŠS) ili VSS,
– poznavanje rada na računalu,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
– vozački ispit B-kategorije.
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– preslik uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu,
– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Podnositelji prijava iz točke I. ovoga natječaja moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i
61/11).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao
radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili
evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od
prijma u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pašman.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
S kandidatima prijavljenima na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna
provjera znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na intervju imaju pravo pristupiti kandidati
koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Pašman www.opcinapasman.hr (natječaji i javni pozivi), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći
za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za komunalnog redara utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne
uvjete iz javnog natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Pašman objaviti mjesto i vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Pašman, Pašman 34, 23262 Pašman, s naznakom: »Prijava na natječaj –
komunalni redar«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Pašman

