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Sveti Petar Orehovec  20.srpanj.2015. 

Na temelju članka 32.Društvenog ugovora Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec 

d.o.o. 

Direktor Društva raspisuje 

NATJEČAJ 

 za popunu radnog mjesta: 

- KOMUNALNI DJELATNIK- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 

 uz probni rad od mjesec dana 

Opći uvjeti za prijam na radno mjesto: 

1.punoljetnost 

2.hrvatsko državljanstvo 

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

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

-NSS –završena osnovna škola 

-položen vozački ispit B kategorije 

-radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

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

-dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika svjedodžbe) 

-preslika vozačke dozvole 

-preslika stranica radne knjižice 



 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati 

se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 Na oglasnoj ploči Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o. , i internet stranici 

Općine Sveti Petar Orehovec bit će objavljen opis poslova i podaci o 

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

 kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. 

 Na istoj  oglasnoj ploči  Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec  d.o.o.internet 

stranici Općine Sveti Petar Orehovec i objavit će se vrijeme održavanja 

 prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja. 

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

 natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na 

 natječaj. 

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

 objave natječaja na oglasnoj ploći i dostavljaju se na adresu: 

Općinskog komunalnog poduzeća Sveti Petar Orehovec d.o.o.  Sveti Petar Orehovec 133, s naznakom 

"Natječaj za komunalnog djelatnika- ne otvaraj” 

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

Direktor: 

Antun Petric 


