REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
prijam u službu vježbenika
J. Zorića 1, Dugo Selo
KLASA:112-06/20-01/03
URBROJ:238/04-20-6
Dugo Selo, 14.04.2020.
Na temelju članka 20.-23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), u postupku provedbe Natječaja za
prijam u službu vježbenika na radno mjesto komunalni redar -referent, u Odjeljku za razvoj,
gospodarstvo, prostorno -komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljenog dana 11.03.2020. u
„Narodnim novinama“ br. 27/2020, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu
vježbenika objavljuje:
POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata
koji udovoljavaju općima i posebnim uvjetima natječaja
("Narodne novine" br. 27/20 od 11.03.2020.,)
koji će se održati 20.04.2020. u 13.00 sati
u prostorijama Općine Brckovljani, Josipa Zorića 1, Dugo Selo,

1. Kandidat S.B.,1996, Brckovljani,

I. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pismeno testiranje
1. Ustav Republike Hrvatske ( NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,
85/10, 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
5. Odluka o komunalnom redu Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 06/19)
6. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjere zašite od požara (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/19)
7. Statut Općine Brckovljani ( Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18 i 02/20)
II. Pravila prethodne provjere znanja
- Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne
uvjete koji su propisani tekstom javnog natječaja.
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
- Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za pismeno testiranje.
- Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
razgovarati, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

- Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će
udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
- Na pismenom testiranju kandidati mogu maksimalno dobiti 10 bodova.
Pismeno testiranje trajat će 45 min.
Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru, odnosno (intervju) s Povjerenstvom.
-Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere
znanja i sposobnosti kandidata.
- Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u
jedinici lokalne samouprave.
- Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog pismenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema
ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo zamjeniku Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika podnosi
Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika donosi rješenje o prijmu u
službu izabranog kandidata.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu, ima pravo podnijeti žalbu u roku 15 dana od dana
primitka rješenja.
Žalba se predaje neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela ili putem pošte.
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