REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28E
KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ:238-13-02/2-22-2
Klinča Sela, 23.03.2022.
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klinča Sela, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine
Klinča Sela
– Referent za komunalne naknade - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno
vrijeme (8 sati) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
Opći uvjeti:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti:
– sss ekonomske struke
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
– položen državni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen
državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit
položi u roku godine dana od prijema u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.
Na Javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju 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 uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji

ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se
testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za
koje se primaju.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja objavit će se na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici
Općine (www.klinca-sela.hr), najmanje 5 dana prije dana testiranja.
Informacija o mjestu i vremenu održavanja testiranja može se dobiti i osobno u prostorijama
Općine, Karlovačka 28E, Klinča Sela ili na brojeve telefona 01/6288-028 i 6289-899.
Na oglasnoj ploči biti će objavljena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog
natječaja s kojima će se provesti testiranje.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.
Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
- dokaz o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za
kaznena djela iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o ostvarenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima (potvrda ili elektronički
zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje)
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN
(nije potrebno ovjeravati)
-vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
-potvrdu liječnika obiteljske medicine o ispunjavanju uvjeta zdavstvene sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Nepotpune i nepravodobne prijave na Javni natječaj neće se razmatrati.
Prijave na Javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u
Narodnin Novinama, na adresu: Općina Klinča Sela, Karlovačka 28E, 10452 Klinča Sela
(Natječaj za prijam u službu za radno mjesto Referent za komunalne naknade).
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i područje
testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te pravni izvori za pripremanje
kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općine Klinča Sela (www.klinca-sela.hr).
Pročelnica
Snježana Pučar, dipl.oec.

