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OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA – (PONOVLJENI NATJEČAJ)
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u
službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto
SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13. lipnja 2018. godine.
Tekst natječaja možete pogledati ovdje
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava
kandidate:

I. Podaci o plaći
Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta u visini od
1,0 i osnovice za obračun plaće u visini od 5.421,54 kn uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnoga staža.

II. Opis poslova
-

Neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova;
Čišćenje i održavanje urednima prostorija općinske zgrade;
Čišćenje i održavanje urednima parkirališta i staza oko općinske zgrade i općinskog
parka;
Čišćenje autobusnih stajališta (kućica);
Čišćenje i održavanje urednima prostorija drugih zgrada u vlasništvu općine;
Čišćenje mrtvačnice.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pisano testiranje kandidatima se dodjeljuje broj
bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50%
ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj
provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi
testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na
web stranici Općine Dubravica (www.dubravica.hr ) i na oglasnoj ploči Općine Dubravica,
najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Člankom 116. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' 86/06, 61/11, 04/18) propisano je da se postupak
testiranja za radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna
sprema ili osnovna škola, provodi putem pisanog testa iz općeg znanja:
- pravila lijepog ponašanja (bonton),
- opće znanje.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

