
Klasa:112-02/18-01/24              
Ur.broj:2168-381-18-01 
Pula, 27.12.2018. 
 
Na temelju Odluke Klasa: 112-02/18-01/19, Ur.broj: 2168-381-18-32 od 21.12.2018. godine o 
djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja i  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za 
službenike i namještenike u javnim službama     („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18) i članka 6. 
Pravilnika o radu Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić, Krležina 
33, Pula,  ravnateljica objavljuje 
 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA 
 

objavljenog 19.10.2018. godine u Narodnim novinama broj 93/2018 ( broj natječaja 6052 ) za radno 
mjesto pod rednim brojem: 
1. Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova ( 1 izvršitelj/ica ) na neodređeno vrijeme, puno radno 

vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci  
 

i raspisuje 
 
 
                                                            JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

                                      
1. Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova ( 1 izvršitelj/ica ) na neodređeno vrijeme, puno 

radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci  
Uvjeti natječaja pod brojem 1: Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja 
ekonomije ili diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije,  poznavanje rada na računalu, tri 
godine radnog iskustva u struci 

2. Kućni majstor/Kotlovničar ( 1 izvršitelj/ica ) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni 
rad od dva mjeseca 
Uvjeti natječaja pod brojem 2: Srednjoškolsko obrazovanje tehničkog smjera, položen ispit za 
rukovatelja centralnog grijanja, vozački ispit B kategorije, jedna godina radnog iskustva u struci 
 

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti :   
1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima ( e-mail adresa, broj mobitela ili telefona ) 
2. Životopis 
3. Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od 

navedenih isprava – domovnicu ( za radno mjesto pod red.br. 1 i 2) 
4. Diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju tražene stručne spreme ( za radno mjesto pod red.br. 1 i 

2) 
5. Važeće uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja, važeća vozačka 

dozvola B kategorije ( za radno mjesto pod red.br. 2) 
6. Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja ( za radno mjesto pod red.br. 1 i 2) 
 

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati 
biti pozvani da iste dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u 
natječaju. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, 
ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. 

 
Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1 Zakona o 
socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) pribaviti će po 
službenoj dužnosti Dom, i uvjet je za sklapanje Ugovora o radu. 
 
 
 



Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa 
odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula jamči 
svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja 
postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te 
pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i 
obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Detaljnije na www.dom-alfredo-stiglic.hr ( Izjava o zaštiti 
osobnih podataka ) . 

 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, 
odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u 
odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.  

 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti profesionalna selekcija. 
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom  neće 
dati prednost pri zapošljavanju ukoliko se po provedenoj profesionalnoj selekciji utvrdi da se kandidat ne 
preporuča ili da se izrazito ne preporuča. 
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati 
osobno, radnim danom na recepciji,  na adresu: Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 
33,52100 Pula s naznakom „Za natječaj – ne otvarati“ i obavezno navesti za koje radno mjesto se 
prijavljuje.  
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ dana 28.12.2018. godine. Rok za podnošenje prijava je 8       
( osam )  dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 

 
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula zadržava se pravo poništenja javnog natječaja, odnosno pravo ne 
odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema 
kandidatima. 
 
O rezultatima natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na natječaj biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
 
 
 
 

                      
 

 
      

 
 


