Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel za potrebe Općine Perušić na radno mjesto KOMUNALNI
REDAR (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti za prijam:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog svjetskog jezika (po mogućnosti engleskog)
- položen državni stručni ispit
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 86/08. i 61/11.).Prijavu može podnijeti i kandidat koji nema položen državni stručni
ispit, uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice ili
vojne iskaznice),
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde)
– preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
– dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (rješenje o
rasporedu, ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.) u presliku,
– preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu ako kandidat ima
položen državni stručni ispit,

– preslik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od objave ovog natječaja),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za njegov
prijam u službu.
-potvrdu ovlaštene ustanove o završenoj školi stranog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu
o znanju stranog jezika
Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan
predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat koji će biti izabran dužan je prije samog donošenja rješenja o prijmu priložiti
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će joj biti
dostavljena obavijest.
Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i
sposobnosti pisanim testiranjem, provjerom znanja na računalu i intervjuom.
Način provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za
provjeru bit će navedeni na internetskoj stranici Općine Perušić www.perusic.hr. Mjesto i
vrijeme održavanja pisanog testiranja i intervjua bit će objavljeno na internetskoj stranici
www.perusic.hr i na oglasnoj ploči Općine Perušić, najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave
s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:
Općina Perušić, 53202 Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, s naznakom: »Natječaj za
komunalnog redara – ne otvaraj“.
O izboru će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.
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