
 

 

 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HERCEGOVAC  

                        Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 112-02/21-01/01 

URBROJ: 2123/03-03/1-21-1 

Hercegovac, 21. siječnja 2021. godine 

 

          Na temelju članaka 19., a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 

- u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu na neodređeno vrijeme 

 

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto pomoćnog radnika na održavanju 

javnih površina i objekata na području općine Hercegovac, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno 

vrijeme uz probni rad od 3(tri) mjeseca. 

 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati  opće uvjete za prijam u službu, propisane 

člankom 12. stavkom 1. ZNS-a: 

 

1. Punoljetnost, 

2. Hrvatsko državljanstvo, 

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

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:  

1. Niža stručna sprema ili osnovna škola, 

2. Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

3. Vozačka dozvola B kategorije.  

 

         Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće: 

  životopis, 

  dokaz o hrvatskom državljanstvu ( osobna iskaznica/domovnica), 

  dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe), 

  dokaz o radnom stažu (elektronski zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji      

 HZMO-a), 

  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, 

  uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni      

 postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda, 

  preslika vozačke dozvole, 

  privolu za obradu osobnih podataka. 

 

  U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o      

  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

       Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može  

preuzeti na stranicama Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).   

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

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

natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

       Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave 

na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Hercegovac, a najkasnije do 29. siječnja 2021. 

godine do 15,00 sati, na adresu:  

                                        Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac,  

       s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - pomoćni radnik na     

                                      održavanju javnih površina i objekata – NE OTVARAJ“. 

  

       Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.   

 

       Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.  

 

       Općina Hercegovac zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog objašnjenja. 

 
 

 

                                                                                                              PROČELNICA 

                                                                                                         Maja Angjal, mag.oec. 

 

http://www.opcinahercegovac.hr/

