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Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijam namještenika u službu u Komunalni pogon Grada Donja Stubica na 
neodređeno vrijeme na radno mjesto:

- Komunalni radnik na grobljanskim poslovima (1 izvršitelj), uz obvezni 
probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:
-niža stručna sprema ili osnovna škola

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete
za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje 
poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 19.st.9. 
Zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale 
kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način provjere znanja i 
sposobnosti objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Donja Stubica (www. 
donjastubica.hr).

Na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Donja Stubica objavit će se vrijeme održavanja 
provjere znanja i sposobnosti kandidata i  lista kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima 
iz natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao 
prijavu na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se  
kandidatima prijavljenim na natječaj, i o tome će biti pisano obaviješteni.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
- uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi  kazneni postupak i da nije 

pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15.st.1. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije 
od tri mjeseca,

- 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.
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Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 
natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o
izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim 
novinama na adresu: Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, s 
naznakom: “Natječaj za komunalnog radnika”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka 
roka za podnošenje prijava.

PROČELNICA
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