REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Na temelju odredbe članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. i 112/19 dalje:
ZSN LP(R)S) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2020.
godinu (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/20), zamjenik Općinskog načelnika koji
obnaša dužnost Općinskog načelnika raspisuje i objavljuje:
J AV N I N A T J E Č A J
Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani, u Odjeljku za razvoj,
gospodarstvo, prostorno-komunalne poslove i zaštitu okoliša na radno mjesto :
- komunalni redar- referent- vježbenik - 1 ( jedan ) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u
trajanju od 12 mjeseci radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta.
Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog, poljoprivrednog, građevinskog ili tehničkog
smjera,
- poznavanje stranog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu
utvrđene člankom 12. ZSN LP(R)S:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne
spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim
od vremena propisanog za vježbenički staž.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i
16. ZSN LP(R)S. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova. Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Osoba koja bude primljena u službu u svojstvu vježbenika bit će u obvezi položiti
državni stručni ispit u zakonskom roku.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave
(osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,
adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi ( svjedodžba kao dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja
( stručne spreme) i struke određene ovim natječajem

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o znanju rada na PC-u ( uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana
izjava kandidata)
- ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu odnosno e-radna knjižica koja se vodi pri
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO (ne starija od mjesec dana), a koja
između ostalog sadrži i podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku
osiguranja, te stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi,
- vlastoručna potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u
službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji
od 6 mjeseci).
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima podaci nisu istovjetni, dužan je
dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista). Isprave se prilažu u
neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o
prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, i imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na
natječaj pozvati na to pravo i obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te
druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
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.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužan je
dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su
na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog
testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i jednak broj
ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao
na to pravo i dokazao ga.
U Općini Brckovljani nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i
urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna
prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Prijave na Javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku
od 8 dana od objave Javnog natječaja u "Narodnim novinama", na adresu: Općina Brckovljani,
Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom: "Javni natječaj- komunalni redar -referent
-vježbenik-ne otvarati".
Sam tekst Javnog natječaja biti će objavljen na web stranici Općine Brckovljani
www.brckovljani.hr i na oglasnoj ploči.
Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Brckovljani. Prijave poslane
elektroničkom poštom ili faksom neće se razmatrati.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu
pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na Javni natječaj, sukladno članku 21. ZSNLP (R)S o čemu im se
dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte.
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i
potpunu prijavu, ispunjavaju sve formalne uvjete navedene za radno mjesto po ovom natječaju,
te koji budu pozvani na testiranju putem elektroničke pošte ili javnom objavom na službenoj
web stranici Općine.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata koji
ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
testiranje bit će objavljeni na službenoj web stranici Općine Brckovljani (www.brckovljani.hr.)
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja
na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brckovljani.
Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog
testiranja.
Kandidati su obvezi pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, a ako kandidat
ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja, smatra se da je povukao prijavu na
natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.
Kandidati prijavljeni na natječaj svojim potpisom na prijavi za radno mjesto pristaju da
se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja, sukladno Zakonu o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08,
61/11, 4/18 i 112/19.), te Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
Općina Brckovljani zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakve obveze
prema prijavljenim prijaviteljima.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
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