U Narodnim novinama broj 96/2019. od 09.10.2019. objavljen je natječaj za prijam u
službu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, u Općinu
Žminj, Vlastiti pogon, na radno mjesto “Voditelj poslova namještenika Vlastitog
pogona” (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, 61/11 i 4/18 – u nastavku: Zakon), pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Žminj raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Žminj:
Voditelj/ica poslova namještenika Vlastitog pogona – 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 – tehnički smjer,
– vozačka dozvola B – kategorije,
– organizacijske sposobnosti,
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
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,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ispis
Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje),
– 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.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema
posebnom zakonu, 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 dužan je priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenja o priznatom statusu i potvrdu
o nezaposlenosti izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.
Urednom prijavom na javni natječaj smatrati će se prijava koja sadrži
sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava
formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom
prijavljenim na javni natječaj. Kandidatu koji nije podnio pravodobnu i
urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, dostavit će se pisana
obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra
kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv ove obavijesti nema
prava na podnošenje 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 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 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: »Za natječaj –
Voditelj poslova namještenika«.
Kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju suglasnost da se
njihovi osobni podaci (ime prezime, OIB, adresa, datum rođenja, e-mail
adresa, broj mobitela i dr.) obrađuju i koriste u svrhe poduzimanja svih
potrebnih radnji vezanih za provedbu natječajnog postupka.
Općina Žminj zadržava pravo poništenja javnog natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u
zakonskom roku.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu
primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
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 17. listopada 2019.g.
Opis poslova radnog mjesta “Voditelj poslova namještenika Vlastitog pogona”
– sukladno uputama i nalozima općinskog načelnika i upravitelja Vlastitog pogona
organizira rad namještenika Vlastitog pogona i nadzire njihov rad,
– vodi brigu o primjeni zaštitnih sredstava na radu,
– vodi evidenciju prisutnosti na radu i najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni
mjesec predaje evidenciju prisutnosti namještenika upravitelju i nadležnom upravnom
odjelu Općine Žminj,

– obavlja nadzor nad poslovima čišćenja javnih površina te poslovima održavanja
zelenih površina i površina koje utječu na izgled mjesta te poduzima mjere za
otklanjanje utvrđenih problema, nepravilnosti ili oštećenja u okviru svojih ovlaštenja,
– koordinira provedbu DDD mjera i veterinarsko higijeničarskog servisa,
– koordinira rad na uklanjanju snijega i leda s javnih površina na području općine,
– izrađuje manje troškovnike za održavanje komunalne infrastrukture i opreme te
obavlja nadzor prilikom izvedbe tih radova,
– zaprima dojave o kvarovima javne rasvjete i drugim kvarovima objekata i uređaja u
vlasništvu Općine Žminj te brine o njihovom pravovremenom otklanjanju,
– samostalno i u suradnji s ostalim namještenicima vlastitog pogona obavlja
građevinske radove na izgradnji, dogradnji i popravcima objekata u vlasništvu Općine
Žminj, kao i poslove na uređenju javnih površina,
– brine se o održavanju, registraciji i tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva Vlastitog
pogona,
– obavlja i druge poslove po nalozima općinskog načelnika i upravitelja Vlastitog
pogona.
Podaci o plaći navedenog radnog mjesta:
Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta
(2,75) i tekuće osnovice za izračun plaće, uvećano za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Testiranje kandidata vrši se na slijedeći način:
1. Pisano testiranje - provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta na koje se namještenik prima (najviše 10 bodova).
Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta na koje se namještenik prima temelje se na slijedećim
propisima:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18),
- Statut Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 5/18.)
2. Intervju
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja
bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i
motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Pravila testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska
isprava radi utvrđivanja identiteta.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni
natječaj.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature,
bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na
drugi način ometati ostale kandidate.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang
listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

Na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Žminj (www.zminj.hr) bit će objavljeni
inicijali kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, kao i datum i vrijeme
prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
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:
neda.kontic@zminj.hr.
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