
                                                                                                                 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA RAKOVEC 

            Jedinstveni  

           upravni odjel 

KLASA:112-01/13-01/02 

URBROJ: 238-25-13-04-01 

Zagreb, 10. svibnja 2013. 

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,broj 86/08 i 61/11), 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Rakovec Klasa: 

119-01/10-01/6, Urbroj: 238-25-10-03, pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Općine 

Rakovec raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu  

- referenta/ice za komunalne poslove  -  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rakovec - 1 

izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 

 

Opći uvjeti za prijam u službu: 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

- srednja stručna sprema tehničke ili ekonomske struke 

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- poznavanje rada na osobnom računalu 

- položen državni stručni ispit 

- položen vozački ispit za B kategoriju 

 

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga 

polože u roku od godine dana od  prijma u službu.   

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.  

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine», broj 86/08, 61/11). 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja 

provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.  

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog 

dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.  

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

povukao prijavu na javni natječaj. 

Na web stranici Općine Rakovec (www.rakovec.hr) naveden je opis poslova, te podaci 

o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i 

http://www.rakovec.hr/


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

tu provjeru.  

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rakovec 

objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, 

najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

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

ovom natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će o tome biti 

obaviještena pisanim putem. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom 

statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti, te ima prednost 

u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenom presliku)  

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu u izvorniku ili ovjerenom presliku) 

- presliku osobne iskaznice 

- radnu knjižicu (uključujući i stranice 6. i 7., odnosno stranice iz kojih su vidljivi 

podaci o zaposlenju i stažu, ovjerenu presliku)  

- potvrdu dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom stažu u struci ostvarenom na 

poslovima traženog stupnja stručne spreme i struke ili drugi odgovarajući dokaz iz 

kojeg mora biti vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet radnog iskustva u struci u 

ukupnom trajanju od najmanje jednu godinu 

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja 

odnosno svjedodžbe) 

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci, izvornik ili ovjeren preslik) 

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl.16. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ¨Narodne novine¨,       

      broj  86/08, 61/11) – ( Izjavu nije potrebno ovjeravati ). 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a 

prije donošenja rješenja o prijmu u službu. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od 

objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Općina Rakovec, Rakovec 54, 10347 

Rakovec  naznakom: „ Ne otvaraj - za natječaj“.  Nepravodobno zaprimljene prijave neće se 

razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za 

podnošenje prijave. 

 

                                                                                                                         PROČELNICA:  

Brankica Benc,v.r. 


