
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  S E L C A 
          Jedinstveni upravni odjel 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa 
 
Klasa: 112-01/12-01/0006 
Urbroj: 2104/07-03-01/14-01 
U Selcima, 21. siječnja 2014. godine 
 
 
Na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine“, br. 86/08, 51/2011), Povjerenstvo za provedbu oglasa za 
prijam namještenika na određeno vrijeme objavljuje 
 
 

POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA 

 
1. Tonči Nižetić iz Selaca, Nižetića dvori 8 

2. Stipe Mulac iz Povalja , Ulica Ivana Franka 6 
 
3. Ante Burić iz Selaca, Put Trtora 9 
 

Prethodna provjera sposobnosti i vještina kandidata 
 
Prethodna provjera sposobnosti kandidata obuhvaća praktičan rad i intervju. 
 
Vrijeme i mjesto provjere sposobnosti i vještina  
 
Prethodna provjera sposobnosti i vještina kandidata održat će se u službenim prostorijama 
Općine ( vijećnice ) na dan 28. siječnja 2014. godine  ( srijeda) s početkom u 9 sati. 
 
Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge koji 
kandidata eventualno  priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  
 
Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu 
za natječaj. 
 
 



RANIJE INFORMACIJE O POSTUPKU OGLAŠAVANJA ZA RADNO MJESTO 
POMETAČ: 
 
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za prijam u službu na određeno vrijeme tri (3) 
namještenika/ice na radno mjesto pometač/ica u Općini  Selca: 
-   mjesto Sumartin - jedan izvršitelj  
-   mjesto Povlja -jedan izvršitelj  
-   mjesto Selca - jedan izvršitelj 
 je objavljen 08.01.2014. godine na HZZ-u, Ispostava Supetar , na oglasnoj ploči i web 
stranici Općine Selca.  
 
Opis poslova radog mjesta: 
 
- održava, čisti i uređuje javne površine na području Općine Selca (zelene površine, pješačke 
staze, pješačke zone, otvorene odvodne kanale, trgove, plaže, dječja igrališta i groblja) - 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika. 

Podaci o plaći 

Plaća je utvrđena u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je 
raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanog za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 
staža. Koeficijent složenosti poslova gore navedenog radnog mjesta utvrđen je Odlukom o 
plaćama i naknadama plaća, dodacima na plaću i drugim materijalnim pravima zaposlenika u 
Općinskoj upravi Općine Selca (“Službeni glasnik Općine Selca“ br.3/2010), koja je donesena 
na 10. sjednici Općinskog vijeća  održanoj dana 28.06.2010. godine, iznosi 0,81. 
 
 
 

Predsjednik povjerenstva za 
       provedbu oglasa 

 
    Miljenka Zlatar, dipl.iur. 

 
 


