Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: Zakon), v.d.
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin
raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu
na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
- poljoprivredni redar u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
Općine Čepin
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
UVJETI:
- srednja stručna sprema tehničke ili poljoprivredne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka
12., a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos,
samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim
organizacijama) ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja stručne spreme i struke.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje
pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi
te o tom priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te
priložiti i dokaz o nezaposlenosti.
Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može
biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne
pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Čepin, www.cepin.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći
radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na
istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Čepin objaviti će se vrijeme održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
-

kratak životopis,

-

-

presliku isprave (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica) o dokazu
hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne
novine“, broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93 i 130/11.),
presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (HZMO),
presliku vozačke dozvole,
presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (izvornik),
vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona,
odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o
poznavanju rada na računalu.

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.
Prijave na natječaj se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim
novinama“ na adresu: Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, s naznakom: „NE
OTVARAJ-Natječaj za prijam u službu – poljoprivredni redar“.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od
60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
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