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Šibenik, 30. studenog 2010.
Na temelju članaka 17.,19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), tajnica Grada Šibenika
raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na neodređeno vrijeme
Raspisuje se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu vozača-voditelja voznog
parka pri Tajništvu Grada Šibenika, na neodređeno vrijeme (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:
- srednja stručna sprema prometne ili autoservisne struke,
- položen vozački ispit A, B, C i D kategorije,
- jedna godina radnog iskustva u struci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje
radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se
primaju.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
U radni odnos 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).
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan
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je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Šibenika
www.sibenik.hr . Na oglasnoj ploči Grada Šibenika i na web stranici www.sibenik.hr objavit
će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku svjedodžbe
- preslik vozačke dozvole
- dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižice ili potvrdu)
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu
nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na
adresu Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik, uz naznaku «Natječaj
za prijam vozača».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni
putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
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Dostaviti:
1. "Narodne novine" (za objavu)
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