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Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“ Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 12/19“) - dalje u tekstu:
Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu u Općinu Novigrad, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto
“KOMUNALNI RADNIK U VLASTITOM POGONU“
-1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
Stručni uvjeti:
-srednja stručna sprema (IV stupanj)
-vozačka dozvola za “B “ kategoriju vozila
-vozačka dozvola za “C“ kategoriju vozila
- osposobljen za rad s kamionskom dizalicom
Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka
12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16.
spomenutog Zakona.
Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na javni natječaj
pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je
vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
-Životopis
-Preslika osobne iskaznice
-Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji HZMO
-Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne
starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja)
-kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103.
Zakona
-presliku vozačke dozvole
-uvjerenje o osposobljenosti za rad s kamionskom dizalicom
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je
dostaviti i dokaz o njihovoj primjeni (preslik vjenčanog lista ili rodnog lista)
Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne (nepotpune) prijave ili ne ispunjavaju formalne
uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osoba koja je
podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu dokumentacije.
Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
S kandidatima prijavljenima na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja, provest će se pisano testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za
obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima
koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni
natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način
obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i
drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru obavit će se na web-stranici Općine
Novigrad-Na web stranici Općine Novigrad i na oglasnoj ploči biti će objavljeno mjesto i

vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije
održavanja provjere.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim
novinama s obveznom naznakom: << Javni natječaj za prijam u službu “komunalni radnik“ –
ne otvaraj << , preporučeno poštom na adresu: Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1,
23 312 Novigrad. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prijemnom uredu Općine Novigrad.
Općina Novigrad zadržava pravo bez pojašnjenja ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti
predmetni postupak prijma u službu.
O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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