EPUBLIKA HRVATSKA
H
A
RE
PRIMORS
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URBROJ: 2112/04-17
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Skrad, 08. veljače 20
017.
UP
PUTE I OBA
AVIJESTI KANIDATIM
K
MA
koji podn ose prijav
vu na javnii natječaj zza prijam u službu na
n radno m
mjesto REFERENT –
KOMUNALNI REDA
AR u Jediinstveni u
upravni od
djel Općine Skrad (1 izvršittelj/ica na
a
neodređeno vrijeme
e, uz obvez
zni probni rad u traja
anju od tri mjeseca)
Natječaj je
e objavljen u "Narodnim
m novinama
a" broj 12/17
7 dana 08.02.2017. goddine.
Rok za pod
dnošenje prrijava je do 16.02.2017
7. godine.
I. OPIS PO
OSLOVA RA
ADNOG MJESTA













evid
dencija ob
bveznika ko
omunalne naknade, izdavanje rješenja o obvezi plaćanja, te
e
pra
aćenje njezinog izvršen
nja i provođe
enje mjera prisilne nap
plate,
vođ
đenje grobn
nih očevidn
nika, izdavvanje potre
ebnih rješen
nja, obračuun zadužen
nja grobne
e
nakknade, praććenje naplatte,
zap
primanje i sudjelovanje
s
e u rješava
anju zahtjev
va, prijedlog
ga i prigovvora stranak
ka u okviru
u
svo
oje nadležno
osti,
brig
ga o gospod
darenju opć
ćinskom imo
ovinom;
prip
premanje i izrada prije
edloga plan ova iz kom
munalne djelatnosti (urbbanističkog planiranja,,
ure
eđenja prosttora, zaštite
e okoliša),
pre
edlaganje i vođenje
v
pos
slova uređe
enja naselja
a, povećanja
a kvalitete sstanovanja, izgradnje i
odrržavanja komunalnih i drugih
d
obje kata te osig
guranja kom
munalnih us lužnih djela
atnosti;
kon
ntroliranje isspravnosti komunalne
k
infrastruktu
ure, komuna
alnih i drugiih objekata i uređaja u
vlassništvu Opććine,
sasstavljanje izvješća iz sv
vog djelokru
uga za potre
ebe općinsk
kih tijela i drrugih korisn
nika;
nap
plata općinsskih prihoda
a (sajmeni d
dan) i novča
anih kazni na
n licu mjessta sukladno
o propisima
a
i op
pćim aktima
a,
pra
aćenje propiisa iz svog djelokruga,
d
posslovi komun
nalnog redara,
ostali poslovi po
p nalogu pročelnika.
p

R
MJESTA
M
II. PODACI O PLAĆI RADNOG
Plaću služžbenika čini umnožak koeficijenta
k
složenosti poslova radnog mjestta, utvrđen člankom 2..
Odluke o kkoeficijentim
ma za obrač
čun plaće s lužbenika i namješteniika ("Službeene novine Primorsko-goranske žžupanije" broj 24/01, 3/06,
3
16/06,, 54/08 i 32
2/09), koji iz
znosi 1,66 i osnovice za
z obračun
n
plaće, utvrrđene Odlukom o osn
novici za ob
bračun plać
će službenika i namješštenika, ko
oju je donio
o
Općinski n
načelnik Općine Skrad, 20. rujna 2
2010. g., a koja iznosii 5.108,84 kkuna, uveća
an za 0,5%
%
za svaku n
navršenu go
odinu radno
og staža.
III. PRETHO
ODNA PROV
VJERA ZNA
ANJA I SPO
OSOBNOS
STI KANDID
DATA
Pre
ethodnu pro
ovjeru znan
nja i sposo
obnosti kan
ndidata pro
ovodi Povjeerenstvo za
a provedbu
u
natječaja.
Pre
ethodna pro
ovjera znan
nja i sposob
bnosti kand
didata obuh
hvaća pisanno testiranjje, provjeru
u
praktičnog rada na raččunalu i inte
ervju.
Najjmanje pet dana prije
e održavanjja prethodne provjere
e znanja i ssposobnos
sti, na web
b

stranici (www.skrad.hr) i oglasnoj ploči Općine Skrad (Josipa Blaževića Blaža 8) objavit će
se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista
kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na prethodnu provjeru
znanja i sposobnosti kandidata.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao
prijavu na oglas.
3.1. Pisano testiranje
Na pisano testiranje pozvati će se kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavanju
formalne uvjete natječaja.
Područje pisanog testiranja: područje lokalne i područne (regionalne) samouprave,
područje općeg upravnog postupka i područje uredskog poslovanja, komunalno gospodarstvo,
komunalni red.








Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.)
Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09.)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
Statut Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13 i 28/13)
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09.,
49/11., 144/12. i 147/14.)
Odluka o komunalnom redu na području Općine Skrad („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 19/07., 31/07., 10/10.)

3.2. Provjera praktičnog rada na računalu
Pravo pristupa na provjeru praktičnog rada na računalu imaju kandidati koji su ostvarili
minimalno 50 % bodova iz pisanog testiranja.
Područje provjere praktičnog rada na računalu: MS Word, MS Excel, osnove rada sa
datotekama i e-mailom u Windows operativnom sustavu.


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Priručnici za stjecanje znanja o uporabi računala i rukovanju datotekama, te za aplikativni
software za obradu teksta i tabela.

3.3. Intervju
Pravo pristupa na intervju imaju kandidati koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog
područja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere praktičnog rada na
računalu).
IV.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo
predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja
putem pisanog testiranja. Pisano testiranje traje 60 minuta. Nakon pisanog testiranja održati će
se provjera praktičnog rada na računalu, koja traje 30 minuta, a na koju pravo imaju samo
kandidati koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidati su dužni

pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti mir i red.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih
pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja,
sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju.
Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, pristupit će
razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju, provjeri praktičnog rada na
računalu i intervjuu.
Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelniku.
Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva. Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu
službenika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj a koji su
ispunili formalne uvjete natječaja.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja
rješenja o prijmu u službu.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Nikolina Crnković Đorđević

