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Šibenik, 13. studenog 2009.
Na temelju članaka 17.,19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), pročelnik Upravnog odjela
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika
Raspisuje se natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci
u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika (1 izvršitelj/ica).
Opći uvjet za prijem u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
- VSS ekološkog ili biološkog smjera
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za
vježbenički staž.
Kandidat/kinja će se osposobljavati za poslove stručnog suradnika/ce za zaštitu
okoliša.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 86/08).
Na web-stranici Grada Šibenika www.sibenik.hr naveden je opis poslova i podaci o
plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
tu provjeru.
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Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Šibenika, Trg palih branitelja
Domovinskog rata br.1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će
se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako
kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje
je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u
vrijeme trajanja ovog natječaja. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o
ispunjavanju uvjeta:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice)
– uvjerenje o radnom stažu ili preslik radne knjižice
– uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za
kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj,
već je taj dokaz dužan ishoditi kandidat koji bude izabran i to prije donošenja rješenja o
prijmu u službu, a istim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana
od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: »Za natječaj – vježbenik (stručni
suradnik/ca za zaštitu okoliša)«, na adresu: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog
rata 1, Šibenik, 22000 Šibenik.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za
podnošenje prijave.
PROČELNIK
Gustav Červar, dipl.ing.arh.
Dostaviti:
1. "Narodne novine" (za objavu)
2. Spis - ovdje
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