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Drnje, 20. travnja 2016. 

 
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11) (u daljnjem tekstu: Zakon), zamjenica općinskog načelnika  koja 
obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Drnje objavljuje 

 
O G L A S 

za prijam namještenika/ice na određeno vrijeme  
radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao 

 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje 
komunalni radnik - grobar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 3 mjeseca – puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno). 
UVJETI: 

- osnovna škola, 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima 
- punoljetnost, 
- hrvatsko državljanstvo. 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o 

izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto. 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.. 

 Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. 
 Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće: 

- životopis, 
- presliku domovnice, 
- dokaz o završenoj osnovnoj školi (preslika svjedodžbe), 
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak, (ne stariji od šest mjeseci do objave 

oglasa), 
- uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje i upravljanje motornom kosilicom.  
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati 

se na to pravo u prijavi, te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na 
ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti 
pozvani na dopunu prijava. 

Podnositelji prijava koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima 
prijavljenim na oglas. 

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti pisano obaviješteni. 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere 

znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktičnog dijela i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju 
smatra se da je povukao prijavu na oglas.  

Na web stranici Općine Drnje, www.drnje.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za 

koje se provodi prijam u službu, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg 
područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.  

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Drnje objaviti će se vrijeme održavanja prethodne 
provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Prijave se podnose zamjenici općinskog načelnika koja obnaša dužnost općinskog načelnika 
Općine Drnje u roku 8 dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Koprivnica na adresu: 

Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje. 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od 

isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                                   
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