
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Povjerenstvo za provođenje natječaja
Klasa: 101-01/16-01/08
Urbroj: 2125/06-04-02/3-16-07
Novalja, 08. srpnja 2016.g.

ZAPISNIK

o prijemu u službu komunalnog redarstva IV/2016

Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja, raspisao je Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje 1 radno mjesto za komunalnog

redara na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega posla za vrijeme turističke sezone do 01. rujna 2016., uz obvezni probni rad u trajanju od 1 (jednog) mjeseca.

Oglas je objavljen na službenim stranicama Grada Novalje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 02.06.2016.g.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu komunalnog redarstva u sastavu  od predsjednika povjerenstva i dva člana utvrdili su da uz pisanu prijavu na oglas kandidati su obvezni priložiti 

slijedeće:

⁻ životopis,

⁻ dokaz o stručnoj spremi  IV stupanj građevinske, tehničke ili ekonomsko-ugostiteljske struke (preslika svjedodžbe),

⁻ dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),

⁻ potvrdu od HZMO o podacima o radnom stažu,

⁻ original uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od  mjeseci,

⁻ vlastoručno potpisana izjava da za prijem u službu ne postoji prepreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),

⁻ dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, ozjava i sl.),

⁻ dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i poznavanje drugog strnog jezika pasivno (svjedodžba, potvrda, ozjava i sl.)

- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko je položen.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu komunalnog redarstva provelo je u periodu od 07.07.2016. do 08.07.2016.g  temeljem raspisanog OGLASA  Klasa: 101-01/16-01/08  

 Urbroj: 2125/06-04/01-16-3 od 27.06.2016. pregled i ocijenu zadovoljavanja uvijeta slijedećih prijavljenih kandidata:

redni 

broj IME I PREZIME KANDIDATA životopis

srednja stručna sprema IV 

stupanj-građevinske, 

tehničke, ekonomsko-

ugostiteljske 

dokaz o 

hrvatskom 

državljanstvu

Potvrda 

HZMO

uvjerenje da se 

protiv 

kandidata ne 

vodi kazneni 

postupak

Izjava čl. 15. i 16. Zakona o 

službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) 

samoupravi

 poznavanje 

rada na računalu

poznavanje 

engleskog jezika

1. Ivana Šupraha ⁺ ⁺ ⁺  ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺

Komisija je utvrdila da je prema članku 81. st.2. ZUP-a (NN 49/10) zadnji dan oglasa 05.07.2016. godine.



Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidat/i koji zadovoljava/ju uvijet/e  Oglasa za prijem u službu komunalnog redarstva je/su:

Ivana Šupraha

S obzirom da prijavljeni kandidat zadovoljava sve formalne uvijete natječaja predlaže se da se slijedeći kandidat pozovue na provjeru znanja: 

Ivana Šupraha

Predsjednik komisije

Romana Semenčić


