REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-01/18-01/ 2
URBROJ: 238/40-03-18-2
Dubravica, 04. svibanj 2018. godine
Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), članka 2. Pravilnika o izmjeni
i dopuni Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
(KLASA: 022-01/18-01/1, URBROJ: 238/40-01-18-35 od 3. svibnja 2018. godine) pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICE
1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)
Opći uvjeti za prijam u službu:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost
Posebni uvjeti za prijam u službu:
1. niža stručna sprema ili osnovna škola
2. stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke
poslove
3. stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat se prima na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) uz obvezni
probni rad od 3 mjeseca.
Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj
mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr dostupan je opis poslova te 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 web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr i na oglasnoj ploči Općine Dubravica
objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane
člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. zamolbu
2. životopis (vlastoručno potpisan),
3. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili
putovnice),
5. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
(ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave):
a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima koji sadrži vrstu
poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u
kojem je obavljao te poslove (presliku ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a
koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave),
7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i
16. ZSN-a.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po
obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje
ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti.
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 dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz
koje je vidljivo navedeno pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja
kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti
broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi
pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Dubravica nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih
manjina sukladno čl. 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02,
47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007 i 80/10).
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam (8)
dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Dubravica,
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom: “Natječaj za radno mjesto spremačice – ne
otvarati”.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na natječaj.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao
prijavu na natječaj.
Općina Dubravica zadržava pravo poništenja Natječaja bez bilo kakvih obveza prema
prijavljenim kandidatima.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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