REPUBLIKA KRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
KLASA: 100-01/17-03/31
URBROJ:2188/13-17-02
Tordinci, 22.03.2017.
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11-u nastavku teksta: ZSN) i Odluke o raspisivanju
natječaja za prijem u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci na radno mjesto komunalni radnik
(KLASA:022-1/17-02/30, URBROJ:2188/13-17-02), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tordinci raspisuje
N ATJEČ AJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci na radno mjesto:
- komunalni radnik- jedan izvršitelj (m/ž), 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme uz probni rok od
3 mjeseca
Za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete sukladno članku 12. ZSN-a:
• punoljetnost
• hrvatsko državljanstvo
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeći stručni i poseban uvjet:
• završena srednja škola tehničkih ili građevinskih zanimanja,
• vozačka dozvola B-kategorije,
• najmanje jedna godina radnog iskustva na obavljanju komunalnih poslova.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
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.
Probni rad traje 3 mjeseca. Namješteniku koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje se služba,
o čemu se donosi rješenje u roku od 8 dana od isteka probnog rada, a pravo na zapošljavanje
stječe kandidat koji je bio slijedeći po broju ostvarenih bodova.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja,
provjere praktičnog rada te intervjua. Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja te koji su priložili sve isprave tražene ovim natječajem. Ako kandidat ne
pristupi testiranju u vrijeme koje odredi Povjerenstvo za provedbu natječaja smatrati će se da je
kandidat povukao prijavu na natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i
sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
provjeru dostupni su na web stranici Općine Tordinci www.tordinci.com te na Oglasnoj ploči
Općine Tordinci.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
• preslika vozačke dozvole „B“ kategorije,
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a,
• uvjerenje o nekažnjavanju u originalu ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim
novinama.
Kandidati mogu priložiti Uvjerenje o osposobljenosti za rad na strojevima na motorni benzinski
pogon za održavanje hortikulture ukoliko isto posjeduju, što im daje prednost u slučaju
izjednačenosti u ostvarenim bodovima.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o
izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Prijave se podnose na adresu:
Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci, sa naznakom NATJEČAJ ZA
PRIJEM U SLUŽBU – KOMUNALNI RADNIK - NE OTVARAJ.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 26/2017 od 22.03.2017. Rok za dostavu prijava
je 31. ožujak 2017. godine.
Na www.tordinci.com te na Oglasnoj ploči Općine Tordinci po isteku roka za prijavu na natječaj
objaviti će se termin održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5
dana prije održavanja provjere.
Urednom prijavom smatra 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. Njoj se dostavlja pisana obavijest
u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te nema
pravo podnošenja pravnog lijeka protiv navedene obavijesti.
O rezultatima natječaja kandidati će bit obaviješteni najkasnije 60 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te će u tom slučaju biti donesena odluka o
poništenju natječaja.
Pročelnica JUO
Mirna Penava, dipl. oec.

