
 

  

  

Pročelnik Općine Podstrana na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 – u daljnjem tekstu: 

ZSN) objavljuje: 

 

 
Oglas 

za prijam u službu komunalnog djelatnika, namještenik 
 

1. Namještenici za održavanje javnih i inih površina — 3 (tri) izvršitelja na određeno vrijeme. 

 

OPĆI UVJETI 
- punoljetnost, 

- hrvatsko državljanstvo, 

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

 

POSEBNI UVJETI: 
 
- Niža stručna sprema 

- Položen vozački ispit „B“ kategorije 

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj /regionalnoj/ samoupravi. 

 

Uz prijavu treba priložiti: 
 

- životopis, 

- domovnicu, 

- izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. Zakona o službenicima i  namještenicima u 

lokalnoj (regionalnoj) samoupravi, 

- uvjerenje o nekažnjavanju. 

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat po obavijesti o izboru, a prije 

            donošenja rješenja o prijamu. 

 

            Svi navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih 

prijava biti pozivani na dopunu prijava.  

 

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim 

putem. 

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru sposobnosti kandidata. 

 

Na prethodnu provjeru, intervju, mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne 

uvjete iz Natječaja. 

 

            Na web – stranici: http://www.podstrana.hr  dostupan je opis te podaci o plaći radnog mjesta 

koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata, te ostale informacije o 

natječajnom postupku. Na web – stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podstrana bit će objavljeno 

vrijeme održavanja prethodne provjere (intervju), najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

 



            Prijave na Natječaj podnose se na adresu: Općina Podstrana, Povjerenstvo za provedbu 

Natječaja, 21 312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, s naznakom „Prijava na Natječaj za 

namještenika“ u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“. 

 

            O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

            Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu primljeni 

poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi. 
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