U Narodnim novinama broj 42/16. od 04. svibnja 2016.g. objavljen je natječaj za prijam u
Vlastiti pogon Općine Žminj, za radno mjesto - Vozač/ica stroja za održavanje zelenih
površina i nerazvrstanih cesta, na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/izvršiteljica).
Tekst javnog natječaja:
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. – u nastavku: Zakon),
Općinski načelnik Općine Žminj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Vlastiti pogon Općine Žminj:
Vozač/ica stroja za održavanje zelenih površina i nerazvrstanih cesta – 1 izvršitelj/ica, na
neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona
te sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema,
- vozačka dozvola B – kategorije,
- poznavanje rada i osnovnog održavanja gospodarskih motornih vozila
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Uz prijavu na radno mjesto kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (izvornik ili preslik domovnice),
– preslik osobne iskaznice,
– svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i
struke (izvornik ili preslik),
– preslik vozačke dozvole,
– uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne
starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
– potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16.
Zakona.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije
donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom na javni natječaj smatrati će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge
navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj, kao i osobe koje ne
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na
natječaj. Tim će osobama biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog
kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv ove obavijesti
prijavljeni nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata bitnih za
obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Na prethodnu provjeru znanja mogu
pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način
obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i
drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na oglasnoj ploči Općine Žminj
i na web-stranici www.zminj.hr.
Na oglasnoj ploči Općine Žminj i na web-stranici www.zminj.hr objavit će se vrijeme
održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s privitcima dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj,
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Općina Žminj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Pazinska 2/G, 52341 Žminj s naznakom:
»Javni natječaj za prijam u službu namještenika Vlastitog pogona«.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žminj nije osigurana zastupljenost pripadnika
nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Općina Žminj zadržava pravo poništenja javnog natječaja.
Kandidate će se o rezultatima natječaja obavijestiti u roku od osam dana od provedbe
prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Općina Žminj

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na
javni natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 12. svibnja
2016.g.
Opis poslova:
Vozač stroja za održavanje zelenih površina i nerazvrstanih cesta – obavlja poslove na
strojnom održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina, održava zelene površine i
nerazvrstane ceste te javne prometne površine, upravlja vozilom za pometanje javnih površina
te ostalim radnim vozilima vlastitog pogona uz potrebna uvjerenja o osposobljenosti. Strojno
obavlja poslove košnje, obrezivanja, uklanjanja drveća i drugo održavanje zelenih površina i
nerazvrstanih cesta. Vodi propisanu dokumentaciju o radu radnih vozila. Vodi evidenciju i
obavljenim uslugama. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri upravitelj.
Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:
Osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,30 i tekuće
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za
svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) – članci 1.-13. i
53. – 56.c,
2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11.,
90/11., 144/12., 94/13.,153/13., 147/14. i 36/15.) – članci 8. – 10.,
3. Statut Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 1/13.).

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Žminj (www.zminj.hr) bit će objavljena imena
kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, kao i datum i vrijeme prethodne
provjere znanja najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na
natječaj.
Intervju će biti proveden samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja
bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u
slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani u tijeku natječajnog postupka.
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu:
ani.debeljuh@zminj.hr . Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo
da upite ne postavljate putem telefona.
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