
                           

            REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA KOPANICA 

             Jedinstveni upravni odjel   

KLASA: 112-05/20-01/01 

URBROJ: 2178/12-02-20-02 

Velika Kopanica, 24.lipanj 2020. godine. 

 
 Na temelju članaka 17. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

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

članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/15, 

15/15, 3/19 i 14/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica dana 

24.6.2020. godine, objavljuje  

 

J A V N I  N A T J E Č A J 

za prijam osobe na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Velika Kopanica 

 

 

Na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti Općine Velika Kopanica prima se jedna (1) osoba na radno 

mjesto čistača. 

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju su u muškom rodu, ali su upotrijebljeni 

neutralno i odnose se i na muške i na ženske osobe te se na Javni natječaj, pod istim uvjetima, 

mogu prijaviti i muške i ženske osobe. 

 

Opći uvjeti 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem iz članka 12. stavka 1. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekst Zakon):  

- punoljetnost, 

- hrvatsko državljanstvo,   

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Na neodređeno vrijeme na radno mjesto čistača, ne može biti primljena osoba za čiji prijam 

postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.  

 

Posebni uvjeti: 

- niža stručna sprema ili osnovna škola; 

- radno iskustvo nije važno. 



Uz prijavu na Javni natječaj je potrebno priložiti: 

- životopis (vlastoručno potpisan), 

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

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, Izjava) 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, 

(ne starije od 6 mjeseci), 

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz 

članka 15. i 16. Zakona (obrazac Izjave može se preuzeti na stranicama Općine); 

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda, odnosno elektronički zapis o podacima o stažu 

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).  

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta čistača morat će 

dostaviti izabrani kandidat.   

Navedeni dokazi mogu se priložiti u neovjerenim preslikama. 

U prijavi na Javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa 

prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka). 

 

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

Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Urednom se smatra 

samo prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. 

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj čije su prijave pravovaljane i uredne te koji 

ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Na 

internetskoj stranici Općine www.velikakopanica.hr bit će objavljen datum i vrijeme 

održavanja testiranja, a kandidati će biti obaviješteni e-poštom ili telefonski.   

Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju je povukao prijavu na Javni natječaj i više 

se ne smatra kandidatom. 

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta iz ovog Javnog natječaja, sadržaj i način na koji 

će se testirati kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete, objavljeni su na internetskoj 

stranici Općine www.velikakopanica.hr.  

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je 

u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 

samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat 

koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti 

sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno 

potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuo pravo, te dokaz da je nezaposlen 

(uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 

121/17 i 98/19), uz prijavu na Javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. tog Zakona koji su objavljeni na internet 

stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i dostupni na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

http://www.velikakopanica.hr/
http://www.velikakopanica.hr/
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od 

objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom: „Javni natječaj – čistač – NE 

OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika 

Kopanica. 

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u 

svrhu provedbe ovog Javnog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu 

svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno. 

 

Kandidati će o rezultatima Javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

 

PROČELNICA 

Marija Lolić, mag.soc. 


