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Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), članka 6. Pravilnika o unutarnjem 

redu upravnih tijela Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 03/10), a u 

skladu sa Srednjoročnim planom prijma u službu u Općinu Dubravica, v.d. pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica  

na radno mjesto – komunalnog redara 

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena 

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu: 

1. punoljetnost 

2. hrvatsko državljanstvo 

3. zdravstvena sposobnost 

 

Posebni uvjeti za prijam u službu: 

1. srednja stručna sprema 

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

3. položen državni stručni ispit 

4. položen vozački ispit B kategorije 

5. poznavanje rada na računalu 

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. 

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena uz obvezni probni rad od 

3 mjeseca. 

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj 

mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja. 

Na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr  dostupan je opis poslova te podaci o 

plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za 

tu provjeru.  

http://www.dubravica.hr/


Na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr  i na oglasnoj ploči Općine Dubravica 

objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 

najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit 

i mogu biti primljene u službu pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijma u 

službu. 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane 

člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: 

- zamolbu 

- životopis 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) 

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 

- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu 

- preslika radne knjižice 

- izvornik uvjerenja (ne starijeg od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije 

potrebno ovjeravati). 

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se 

dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog 

mjesta na koje se prima. 

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu 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 dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz 

koje je vidljivo navedeno pravo. 

 

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana 

od dana objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Dubravica, Pavla 

Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom: “Natječaj za radno mjesto referenta - komunalnog 

redara – ne otvarati”. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao 

prijavu na natječaj. 

Općina Dubravica zadržava pravo poništenja Natječaja bez bilo kakvih obveza prema 

prijavljenim kandidatima. 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 v.d. P R O Č E L N I CA 

   JUO Općine Dubravica 

 Martina Čukman 
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http://www.dubravica.hr/

