REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-01/15-01/03
URBROJ:238/14-03/01-15-02
Kloštar Ivanić, 19.03.2015.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu s
Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini, te
Zaključka Općinskog načelnika od 18.03.2015. g., KLASA:112-01/15-01/03, URBROJ:
238/14-02-15-01, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu „referenata za komunalne djelatnosti i gospodarstvo“ u Jedinstveni
upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim
radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu,
propisane člankom 12. Stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), te posebne uvjete
propisane člankom 7. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kloštar Ivanić, toč. 6. Sistematizacije radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika kako
slijedi:
Opći uvjeti za prijam u službu:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se provodi prijam.
Posebni uvjeti za prijem u službu:
1. srednja stručna sprema (IV. stupnja) građevinske struke,
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3. položen državni stručni ispit,
4. poznavanje rada na računalu,
5. znanje engleskog jezika.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen
državni stručni ispit može se primiti na radno mjesto pod uvjetom da isti položi u roku godine
dana od dana prijama u službu.
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova.
Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se ista podnosi, kandidati/kinje trebaju
obavezno priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi, u orginalu ili ovjerenom presliku,
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (izvornik),
- dokaz o traženom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda
dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu,
rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne godine
na odgovarajućim poslovima),
- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
- dokaz o znanju engleskog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom
državnom stručnom ispitu ako kandidati/kinje imaju položen državni stručni ispit);
- uvjerenje da se protiv kandidat ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci),
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 86/08 i 61/11).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo,
pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji
podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se
dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom
prijavljenim na natječaj.

Postupak natječaj obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog
testiranja, praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu i znanja engleskog
jezika) i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web-stranici Općine Kloštar
Ivanić (www.klostar-ivanic.hr) i oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić objavit će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije
održavanja istog.
Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama
na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Natječaj za
prijam referenata za komunalne djelatnosti i gospodarstvo – ne otvaraj“
O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Sanela Đura, mag.iur.

