Javni natječaj za prijem u službu
Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2013 12:30

KLASA: 112-02/13-01/03
URBROJ: 2198/14-03/01-13-1
Kali, dana 16. 08. 2013. godine
Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine « br. 86/08), pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kali , raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu u Općinu Kali, Jedinstveni upravni odjel:
- 1 vježbenika SSS na radno mjesto komunalnog redara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci
za obavljanje vježbeničke prakse.
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.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima .
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeći poseban uvjet:
- srednja stručna sprema IV/1,(četvrti stupanj SSS)
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članak 15. i članka 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(Narodne Novine br. 86/09).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
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Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku svjedožbe o maturi)
- presliku domovnice i osobne iskaznice
- potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a kao dokaz o nepostojanju
radnog staža u struci.
- Izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6
mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja
izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave
natječaja u Narodnim Novinama u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili
osobno putem pisarnice Općine Kali: Općina Kali , Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg
Marnjive 23, 23272 Kali s naznakom «javni natječaj-vježbenik-komunalni redar».
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve
prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim
putem.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu
provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz
natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
Opis poslova, podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podatci o predhodnoj provjeri
znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata
za prethodnu provjeru objaviti će se na web strani ci Općine Kali (www.opcina-kali.com)
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit če se na
istoj web stranici Općine Kali i na oglasnoj plaći Općine Kali, ul. Trg Marnjive 23, 23272 Kali ,
najmanje pet dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku .

PROČELNICA
Nives Perin
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