
 

Na temelju članaka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj, 86/08. i 61/11.)  i Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za komunalnog radnika – grobara od 13.08.2012. godine, 

načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu objavljuje: 

 

OGLAS 

 

za prijam u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu  

 

– Komunalni radnik - grobar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme 

odsutnog namještenika do povratka istog uz probni rad od dva mjeseca. 

 

Opći uvjeti za prijam: 

 

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

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

prima. 

 

Posebni uvjeti za prijam: 

 

- NKV osnovna škola ili /KV/SSS 

- vozačka dozvola ( B -  kategorija). 

 

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

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

samoupravi. 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na druge kandidate 

prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i moraju priložiti 

dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo iz zakona na koji se pozivaju, te imaju prednost u 

odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 

Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o 

izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Radni odnos zasniva se  uz obvezni 

probni rad od tri mjeseca. 

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i 

sposobnosti pisanim testom iz općeg znanja. 

 

Podaci o vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i detaljan opis poslova te podaci o plaći 

bit će objavljeni na web-stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu – www.svetijurajnabregu.hr i 

na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Juraj na Bregu. 

http://www.svetijurajnabregu.hr/


Smatra se da kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu za 

natječaj. 

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti: 

 

- životopis 

- preslik svjedodžbe 

- preslik domovnice 

- preslik radne knjižice 

- preslik vozačke dozvole 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

– Područna služba Čakovec i na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Juraj na 

Bregu. Prijave se mogu podnijeti osobno ili poštom na adresu: Općina Sveti Juraj na Bregu – 

Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Natječaj za prijam  – grobar – ne otvaraj“. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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Pleškovec, 13. kolovoza 2012. 
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