REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ORIOVAC
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Tel. 035 431-232, 431-036
Fax: 035 430-006
e-mail: opcina-oriovac@sb.t-com.hr
OIB: 67632922243

Klasa: 023-08/18-01/2
Urbroj: 2178/10-04-18-1
Oriovac , 31.01.2018.
Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog
redarstva između općina Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela općine Oriovac, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto – Komunalni redar
Raspisuje se javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac, u službu na radno
mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac, Brodski
Stupnik, Sibinj i Bebrina, 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica , na određeno puno radno vrijeme u trajanju
od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rok u trajanju od 2 mjeseca
UVJETI:
- VŠS ili VSS poljoprivrednog ili drugog tehničkog usmjerenja
- Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- Položen vozački ispit B kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
- Poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12.
Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :
- Punoljetnost
- Hrvatsko državljanstvo
- Zdravstvena sposobnost
U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi .
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u
prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o
priznatom statusu , odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo , i ima prednost u odnosu na
ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
-

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz natječaja
putem pisanog testiranja te intervjua, koje će biti objavljeno na web stranici općine Oriovac
:oriovac.hr, općine Brodski Stupnik – brodski-stupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine
Bebrina – bebrina.hr

i na oglasnoj ploči općine Oriovac, općine Brodski Stupnik, općine Sibinj, općine Bebrina, najmanje 5
dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu
- Životopis s osobnim podacima
- Dokaz o državljanstvu -preslika osobne ili domovnice
- Dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci)
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka
15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)samoupravi – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac : oriovac.hr,
općine Brodski Stupnik : brodski-stupnik.hr , općine Sibinj : sibinj.hr, općine Bebrina :
bebrina.hr
- Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
- Dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno
potpisana izjava vlasnika vozila da kandidat ima na raspolaganju osobni automobil
- Dokaz o radnom iskustvu- izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo
na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (potvrda o stažu)
- Vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu – obrazac izjave
nalazi se na stranici općine Oriovac – oriovac.hr, općine Brodski Stupnik – brodskistupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se
dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete iz
natječaja , ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način na koji će se testirati
kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete, područje testiranja kandidata, pravni i drugi izvori,
objavljeni su na web stranici općine Oriovac : oriovac.hr, općine Brodski Stupnik – brodskistupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave
na službenim stranicama Službe za zapošljavanje s naznakom „ Za natječaj – komunalni redar“ na
adresu : Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Pročelnica:
Anica Hemen

…………………………………………………
Ime i prezime
………………………………………………..
Adresa prebivališta
………………………………………………
OIB

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC

IZJAVA
Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da za primanje u službu na postoje
zapreke iz odredbi članka 15. I 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18).

…………………………………
Datum

…………………………………………………
Vlastoručni potpis

…………………………………………………
Ime i prezime
………………………………………………..
Adresa prebivališta
………………………………………………
OIB

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC

IZJAVA
Izjavljujem da posjedujem znanje rada na računalu – Microsoft Office( Word , Excel ,
PowerPoint)

…………………………………
Datum

…………………………………………………
Vlastoručni potpis

