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Oriovac, 19.01.2016.godine. 
 
 
Na temelju članka 19. St.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Oriovac raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
u Odsjeku za komunalno gospodarstvo – vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti 
za obavljanje zadaća i poslova: 
 

1. Komunalni djelatnik – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezatni probni rad u 
trajanju od tri mjeseca. 

 
Opći uvjeti za prijam u službu za navedeno radno mjesto su: 

- punoljetnost, 
- hrvatsko državljanstvo, 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima 
(uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, dostavlja izabrani kandidat prije donošenja 
Rješenja o prijmu). 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 
- niža stručna sprema ili osnovna škola, 
- sposobnost rada sa ručnom kosilicom, 
- mogućnost obavljanja sahrana odnosno ukopa pokojnika 
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti 
spolova. 
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. I 16. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 
86/08 i 61/11). 
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Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je 
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 
pod jednakim uvjetima.  
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 
- životopis, 
- preslik završene škole, 
- preslik domovnice, 
- preslik osobne iskaznice, 
- preslik radne knjižice (kao dokaz o radnom iskustvu), 
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15.  
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u 
izvorniku, ne starije od šest mjeseci), 
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana 
objave u Narodnim novinama i to na adresu: 
 

OPĆINA ORIOVAC 
TRG HRVATSKOG PREPORODA BR.1 

35250  ORIOVAC 
S naznakom: „ Za javni natječaj – za komunalnog djelatnika“. 

 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom 
natječaju. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 
natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja 
pisana obavijest. 
S kandidatima koji ispunjavaju formalno uvjete iz natječaja, obavit će se prethodna provjera 
znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi 
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Na web-stranici općine Oriovac „oriovac.hr“ i oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Oriovac, najmanje 5 dana prije održavanja provjere bit će objavljen poziv i vrijeme 
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. 
Na web-stranici općine Oriovac „oriovac.hr“ navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog 
mjesta komunalnog djelatnika, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 
kandidata, iz kojeg područja, te drugi pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u roku 30 dana od isteka roka za 
podnošenje prijave. 
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