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Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) i  članka 9. Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca ( „Službeni glasnik Općine Selca“, broj 
2/08), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca , raspisuje 18. lipnja. 
2009.godine 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme službenika/ice, na radno mjesto komunalnog 
redara/ice u Općini  Selca ( broj službenika 1)  

Kratak opis poslova: 

- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito 
komunalnog reda, obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u 
dijelu koji se odnosi na komunalni red, po potrebi provodi postupke i donosi rješenja iz 
područja komunalnog reda, izriče mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, 
obilazi teren i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika. 

Opći uvjeti za prijam u službu: 

– punoljetnost 

– hrvatsko državljanstvo 

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

–  IV stupanj stručne spreme građevinskog smjera ili drugog tehničkog smjera 

– najmanje 24 mjeseci staža u struci 

- poznavanje rada na PC-u 

- položen državni stručni ispit ili njegova obveza polaganja u zakonskom roku   

- položen vozački ispit B kategorije 

U natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola. 

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca. 



S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će provedena prethodna 
provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja..  

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti: 

– životopis 
– preslik domovnice 
– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe) 
–  preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, potvrde ili 

preslik dokumenata (rješenja, ugovora o radu i sl.) iz kojih je vidljiv radni staž 
– preslik vozačke dozvole 
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno 

osuđen za kaznena djela iz članka 15. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br, 86/08), ne starije 
od 6 mjeseci 

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona  o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi  ( 
Narodne novine broj 86/08) 

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koju će pribaviti samo kandidat koji bude izabran. 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na 
adresu: Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5,  21 425 Selca, s naznakom: » Natječaj za prijam 
službenika «. 

Kandidati koji ispunjavaju formalne natječajne uvijete obvezni su pristupiti prethodnoj 
provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Na web stranici Općine Selca www.selca.hr dostupan je opis poslova te  podaci o plaći radnog 
mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te 
ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web stranici , te na oglasnoj ploči 
Općine Selca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 
kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

 Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se 
kandidatima prijavljenima na natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena 
prijavi. 

Općina Selca 

 

http://www.selca.hr/

