
U „Narodnim novinama“ od 27.09.2013.  u Oglasima objavljen je Natječaj za prijam u  

službu na radno mjesto  namještenik-komunalni djelatnik , u Jedinstvenom  upravnom odjelu 

– 1 izvršitelj , na neodređeno vrijeme s punim radnim  vremenom. 

 

Tekst natječaja  dostupan je u privitku  ispod naslova. 

 

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći 8- dnevni rok za podnošenje  prijave na 

Natječaj, te je stoga  posljednji  dan za podnošenje  prijave na Natječaj  je 07. listopada 2013. 

 

Opis poslova i zadataka  koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu namještenik-komunalni 

djelatnik: 

- Obavlja poslove  na održavanju , čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, 

održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, vodi brigu o čistoći javno prometnih 

površina, 

- Obavljanje fizičkih poslova nužnih za osiguranje određenih preduvjeta u cilju 

održavanje nerazvrstanih cesta, adaptacije postojećih građevinskih objekata, svi radovi 

na iskopu kanala, zakopavanju kanala, prijenos građevinskog  materijala 

-  Obavljanje ukopnih poslova, obavlja poslove u postupku  ekshumacije, održavanje i 

čišćenje groblja kao komunalnog objekta u vlasništvu Općine, 

- Obavlja i druge slične poslove po nalogu načelnika ( pročelnika). 

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta  je 0,67 uz osnovicu za izračun plaće 

u iznosu 4.630,14 kn bruto.  Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 

svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnost kandidata  obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za 

svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. 

 

Pravni izvor za pripremanje kandidata za provjeru  su slijedeći;  

-Zakon o zaštiti na radu ( NN59/96,94/96,114/03,100/04,86/08,116/08,75/09,143/12.) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu 

(NN36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09, 

49/11,84/11,90/11,144/12,94/13),Odluka o komunalnom redu Općine Cernik („Službeni 

glasnik „ općine Cernik broj 2/08.) 

- Odluka o grobljima općine Cernik 2/99. 

- Statut općine Cernik („Službeni glasnik“ općine Cernik 3/09, 1/13.) 

 

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

natječaj. 

Intervju  će biti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova 

napisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ). 

Vrijeme održavanja prethodne provjere  znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na 

ovoj web stranici najkasnije pet dana prije održavanja provjere. 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku; 

 

Molimo  podnositelje   da u prijavi navedu broj fiksnog ili  mobilnog  telefona na koje se 

mogu kontaktirati u slučaju potrebe, a za vrijeme natječajnog postupka. 

 



Također molimo podnositelje , da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju i to u 

obliku kako je navedeno odredbama Natječaja -  manjak samo jedne  isprave ili dostava 

makar jedne isprave u obliku koji nije naveden Natječajem , automatski isključuje  

podnositelja iz statusa kandidata .  

Ukoliko utvrdite da je potrebno  dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti 

zaključno do dana isteka natječajnog roka. 

 

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu  

navedene u Natječaju , predlažemo da ne podnose  prijavu , jer neće moći pristupiti 

prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti , niti postoji mogućnost da budu primljeni. 

 
 


