Temeljem članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Baška objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto
voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
- 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod, neovisno u kom rodu su navedeni.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu, kako slijedi:
Opći uvjeti:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
Posebni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist građevinskog ili tehničkog smjera,
• 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položeni državni stručni ispit,
• aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika (njemački, engleski, talijanski, francuski),
• poznavanje rada na računalu.
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
(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11).
Uz pisanu prijavu, uz naznaku radnog mjesta za koje se prijava podnosi, obvezno treba priložiti:
• kratki životopis,
• dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice (kao
dokaz može se priložiti i domovnica),
• dokaz o završenoj stručnoj spremi koja se traži (preslika),
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora, rješenja, potvrde
poslodavca, koje je evidentirano u evidencijama HZZMO),
• dokaz o stečenom radnom iskustvu (preslika potvrde HZZMO),
• preslika uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni
postupak - ne starije od 3 mjeseca,
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe/uvjerenja/potvrde),
ako je kandidat položio državni ispit,
• dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o aktivnom poznavanju nekog (nekih) od svjetskih
jezika.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u
zakonskom roku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a, prije izbora, od kandidata će se zatražiti predočenje
izvornika.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju 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. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili

potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni
odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne
smatra se prijavljenim kandidatom, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti
putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuju uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na
radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima
natječaja, odnosno da je odustao od službe.
Na web-stranici Općine Baška, www.baska.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način
obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Baška, objavit će se vrijeme održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:
Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, s naznakom: “Natječaj za prijam u službu”, sve u roku od
8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O izboru će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.
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