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PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U VLASTITI POGON OPĆINE
GRADAC NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK – ŠEST (6)
IZVRŠITELJA/ICE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME NA ŠEST MJESECI
Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.burzarada.hzz.hr objavljen je dana
21. veljače 2022. godine oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon na radno mjesto Komunalni
radnik – 6 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme, na šest mjeseci. Rok za podnošenje
prijava ističe osmog dana od dana objave na internet stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA






Poslovi održavanja, čišćenja i uređenja javnih i zelenih površina u Općini Gradac,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, plaža,
groblja, luka i pristaništa na području Općine Gradac, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, osim javnih cesta,
jednostavni građevinski poslovi (betoniranje, saniranje urušenih zidova, suhozidova i
sl.) po nalogu upravitelja,
briga o čistoći u i oko objekata u vlasništvu Općine Gradac,
drugi poslovi po nalogu upravitelja, komunalnog redara i pročelnika JUO Općine
Gradac.

PODACI O PLAĆI
Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) plaću za radno mjesto komunalnog radnika čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaća namještenika
u Vlastitom pogonu Općine Gradac („Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Gradac, broj
13/16, 22/18) za radno mjesto komunalnog radnika utvrđen je koeficijent 1,00 a osnovica za
obračun plaće utvrđena je Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac („Službeni glasnik br.01/11, 8/20 i 16/20) i
iznosi 4.850,00 kn.

POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA PROVODI SE PUTEM PISANOG TESTA
IZ OPĆEG ZNANJA I INTERVJUA

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Prilikom ulaska kandidata u službene prostorije Općine Gradac isti će morati predočiti
Covid potvrdu.
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 provjeri znanja.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje najviše 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije
dopušteno:
− koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
− koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
− napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
− razgovarati s ostalim kandidatima,
− na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Smatra se da je kandidat položio pisanu provjeru znanja ako je ostvario najmanje 50% bodova
od ukupnog broja bodova, a svako točno odgovoreno pitanje nosi po jedan bod, stoga kandidat
na pisanoj provjeri znanja može ostvariti najviše 10 bodova.
Na Intervju se upućuju kandidati koji su položili pisanu provjeru znanja.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje ciljeve, interese i motivaciju kandidata za
rad u jedinici lokalne samouprave.
Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10, stoga kandidat na intervjuu može ostvariti najviše 10
bodova.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata
prema ukupno ostvarenom broju bodova kao i Izvješće o provedenom postupku te ga dostavlja
pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavit će se dana 7. ožujka 2022. godine s početkom
u 9,00 sati u prostorijama Općine Gradac, iza čega će kandidati koji su položili pisanu provjeru
znanja biti upućeni na intervju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

