REPUBLI KA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NIJEMCI
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123
VLASTITI POGON
KLASA: 112-03/15-01/01
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Nijemci, 19. veljače 2015.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11 ) i Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona
KLASA: 369-02/14-20/03; URBROJ: 2188/06-02/01/14-2 od 31.01.2014.g. Upraviteljica
Vlastitog pogona Općine Nijemci raspisuje slijedeći:
OGLAS
za prijam na određeno vrijeme - zamjena komunalnog djelatnika u Vlastitom pogonu Općine
Nijemci do povratka privremeno odsutnog djelatnika sa bolovanja.
Komunalni djelatnik provodi aktivnosti obavljanja komunalne djelatnosti košenja i održavanja
groblja na području Općine Nijemci, održavanje objekata na groblju, briga o općem stanju i
održavanju vozila, dostavljanje obavijesti, poziva, pošte, obavljanje drugih poslova po nalogu
upraviteljice Vlastitog pogona i općinskog načelnika.
On će biti novo zaposlena osoba radi zamjene privremeno odsutnog djelatnika i raditi će puno
radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog djelatnika sa bolovanja.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- Punoljetnost
- Hrvatsko državljanstvo
- Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih
odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno zakonu.
Posebni uvjeti za prijam u službu su:
- Niža stručna sprema ili osnovna škola,
- Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- Položeni vozački ispit B kategorije
- Osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom, motornom kosom ( krčilicom ) i
motornom lančanom pilom

Prijavama je potrebno priložiti:
- Zamolba
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
- Preslika osobne iskaznice
- Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice
- Preslika vozačke dozvole
- Preslika uvjerenja o osposobljenosti za rukovanja motornom kosilicom ( krčilicom ) i
motornom pilom
- Uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili
da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ( ne starije od 6 mjeseci )
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti
o izboru , a prije donošenja rješenja o prijmu na određeno vrijeme
Prijave se podnose na adresu:
Općina Nijemci Vlastiti pogon, Trg K. Tomislava 6, 32245 Nijemci, ( Za oglas ) uz naznaku
NE OTVARATI, najkasnije do 27. veljače 2015.g.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane niti će kandidat biti pozvan na dopunu
prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju uvjete oglasa
ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.
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