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Unešić, 08. rujna 2017. godine
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA za prijem u službu u Vlastiti pogon
na neodređeno vrijeme – na radno mjesto komunalni radnik/vozač – 1 izvršitelj
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 30. kolovoza 2017. godine.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za radno mjesto komunalni radnik/vozač, o
opisu poslova i zadaćama radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, način testiranja i području
testiranja, kako slijedi:
Opis poslova i zadaća radnog mjesta:
Komunalni radnik/vozač obavlja poslove vozača kamiona za odvoz komunalnog otpada i čisti lokacije
za komunalni otpad, obavlja poslove utovara otpada i manipulacija sa kontejnerima i drugim
posudama za komunalni otpad, vrši održavanje kamiona i pravovremeno obavještavanje o
servisiranju i registraciji vozila i druge poslove po nalogu upravitelja vlastitog pogona.
Podaci o plaći:
Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen
(1.05) te osnovice za izračun plaće (5.108,84 kn bruto), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu
radnog staža.
Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja. Testiranje kandidata će se provesti sukladno članku 22. i 23. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).
Pismena provjera kandidata održat će se 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00
sati u zgradi Općine Unešić.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
- pisani test iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13, 92/14, 64/15),

-

intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom
testiranju.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne
uvjete iz javnog natječaja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu za javni
natječaj.
Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja (ukupno 10 pitanja).
Na pismenoj provjeri kandidati mogu ostvariti najviše 10 bodova.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomičan odgovor neće se
smatrati točnim.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju,
razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a
mobitel je potrebno isključiti.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Pisano testiranje traje najviše 30 minuta.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo će istoga dana
obaviti intervju.
Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva sa svakim pojedinim kandidatom posebno.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje motivaciju za rad u Općini Unešić te dosadašnje
iskustvo kandidata.
Na intervju kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo sastavlja izvješće o
provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na
pisanom testiranju i intervjuu. Izvješće i rang listu Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku Općine
Unešić koji donosi rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, koje se rješenje dostavlja
kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o
prijmu u službu.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Unešić www.unesic.hr i na oglasnoj ploči Općine
Unešić.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

