REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
VLASTITI POGON
Na temelju 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 o b j a v l j u j e

JAV N I NAT J E ČAJ
za prijam namještenika u službu u Vlastiti pogon Općine Podgorač na radno mjesto
-

KOMUNALNI DJELATNIK - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
POSEBNI UVJETI :

-

NSS - niža stručna sprema ili osnovna škola.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati
zapreke propisane člancima 15. i 16. istog Zakona.
U javnom natječaju mogu sudjelovati kandidati obaju spolova.
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezu probnog rada od 3 mjeseca.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, putem pisanog testa i intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje
kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedeni su na internetskoj stranici
Općine Podgorač www.podgorac.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti
kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na internetskoj stranici Općine
Podgorač www.podgorac.hr. i oglasnoj ploči Općine Podgorač objaviti će se mjesto i vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao
prijavu na Javni natječaj.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti :




zamolbu,
kratak životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice ili
putovnice).







dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje),
preslik svjedodžbe o završenom školovanju,
uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci),
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz
članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o rasporedu.
U zamolbi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta,
OIB, te broj telefona i e-mail, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti propisane dokaze o tom
statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u jedinicu lokalne samouprave prema
članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji ("Narodne novine" broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,
108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14. i 39/18.) i
članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02.,
47/10., 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne
novine" broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je
vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i
93/11.) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan
dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili preporučeno poštom u
zatvorenoj omotnici s naznakom "Za natječaj - komunalni djelatnik, NE OTVARATI", na
adresu: Općina Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, 31 433 Podgorač.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave
neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju
donosi Odluka o poništenju javnog natječaja.
Klasa: 112-02/19-01/01
Urbroj: 2149/04-04/19-02
Podgorač, 19. ožujka 2019.
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