Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.– u daljnjem tekstu: ZSN) , a
u skladu s Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik za 2013. godinu ,
općinski načelnik Općine Cernik raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu namještenika- komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel
- 1 (jednog) izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Namještenik za održavanje
javnih i inih površina ( a to su poslovi ukopa i održavanja groblja, mrtvačnice, javnih površina ,
nogostupa i pješačkih zona, poslove izgradnje kom.infrastrukture i druge poslove po nalogu
Načelnika ) .
Obvezni probni rad od tri mjeseca .
OPĆI UVJETI za prijam u Službu ; osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće
uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08., 61/11.)
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta.
POSEBNI UVJETI
- niža stručna sprema ili osnovna škola
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na natječaj kandidati dužni su priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- dokaz o stručnoj spremi ( preslik svjedodžbe )
- preslik radne knjižice ( uključujući stranice s radnim stažom )
- izjavu vlastoručno potpisane Izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi,
-izvornik Uvjerenja o nekažnjavanju, ne stariji od šest mjeseci
Izabrani kandidati dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a
najkasnije uoči donošenja rješenja o prijamu na radno mjesto , čime dokazuje ispunjavanje općeg
uvjeta zdravstvene sposobnosti.
Podnositelj prijave koji ostvaruje 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.
Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva napravo prednosti dužan je u prijavi na
natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta , kao i rješenje o priznatom statusu ,
odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva
i dokaz o nezaposlenosti.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati ,a osobe koje podnesu takve
prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupaju prethodnoj provjeri znanaj i
sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Na službenoj web stranici Općine Cernik www.
cernik.hr biti će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava , način
objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja , te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na web. Stranici Općine Cernik www.cernik.hr , biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata , najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na Natječaj podnose se na adresu: Općina Cernik Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Frankopanska 117, Cernik 35404, s naznakom „Prijava na Natječaj za namještenika-komunalnog
djelatnika“ u roku 8 (osam) dana od dana objave.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku .
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju donosi se odluka o poništenju
natječaja.
Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
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