REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
VLASTITI POGON
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA – KOMUNALNOG
DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO
VRIJEME U VLASTITI POGON OPĆINE PODGORAČ
Klasa : 112-02/19-01/01
Urbroj : 2149/04-04/19-03
Podgorač, 19. ožujka 2019.
Temeljem članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) članka 9. Pravilnika o
unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
5/10.), članka 4. Plana prijama u službu za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
1/19.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Podgorač (Klasa: 112-02/19-01/01; Urbroj:
2149/04-01/19-01 od 15. ožujka 2019. godine), Upravitelj Vlastitog pogona Općine Podgorač
raspisao je javni natječaj za prijam namještenika u službu u Vlastiti pogon Općine Podgorač na
radno mjesto Komunalni djelatnik (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme).
U vezi raspisanog javnog natječaja, a temeljem članka 19. stavak 6. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouopravi („Narodne
novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam
namještenika – komunalnog djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon
Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) daje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Opis poslova radnog mjesta
Opis poslova radnog mjesta Komunalni djelatnik definiran je Pravilnikom o
unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
5/10.).
Komunalni djelatnik:
-

obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina (20 %),
održava zelene površine (30 %),
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza,
oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih
prometnih površina (20 %),
obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina, kao što je sadnja i
njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja (5 %),
vrši poslove sahrane i ukopa pokojnika (25 %),
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravitelj.

Za svoj rad odgovara Upravitelju.

Podaci o plaći
Podaci o plaći radnog mjesta Komunalni djelatnik mogu se vidjeti u Odluci o
plaćama službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 5/10. i 2/15.) i Odluci o utvrđivanju osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 7/18.).
Plaću Komunalnog djelatnika čini umnožak koeficijenta 1,00 i osnovice za obračun u
bruto iznosu od 4.500,00 kuna, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog
testiranja iz općeg znanja i intervjua.

Pravila i postupak testiranja
Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni predočiti
odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati
identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi pisanom
testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisano testiranje kandidata obaviti će se putem pisanih pitanja.
Navedeno pisano testiranje traje 60 minuta.
Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
-

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,
napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,
razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način ometati pismeno testiranje.

Na pisanom testiranju kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz
svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i
motivaciju kandidata za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su podnijeli prijavu.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje.
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo će utvrditi
rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja
Upravitelju Vlastitog pogona.

POVJERENSTVO

