
                  
  REPUBLIKA HRVATSKA 

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA DUBRAVA  

  Jedinstveni upravni odjel 

Klasa: 112-02/20-01/1 

Urbroj: 238/05-04/1-20-3   

Dubrava, 15.01.2020. 

 

Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), te Natječaju za prijam 

namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava,  objavljenom u „Narodnim 

novinama“ broj: 5/20,   O B J A V L J U J U  S E   podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju 

provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja službenika/ce za radno mjesto – „Domar“ 

i „Spremačica“  

 

I. OPIS POSLOVA: prema sistematizaciji: 

Domar: 
- Vodi brigu o popravcima i servisima na svim instalacijama, 

-  održava i brine se o ispravnosti, i popravlja kvarove manjeg opsega na opremi i  uređajima, 

namještaju i ostalom inventaru u Kulturnom centru, službenim prostorima Općine Dubrava, u 

zgradi Dječjeg vrtića Dubrava, te ostalim objektima u vlasništvu Općine Dubrava, 

-  Vodi evidenciju i nadzire korištenje poslovnih prostora u Kulturnom centru i drugim prostorima 

za koje je zadužen,  

-  vodi brigu o održavanju službenog vozila,  

-  vodi brigu o  postavljanju i skidanju zastava ispred zgrade i na svim potrebnim mjestima 

-  osobito vodi brigu o čuvanju i zamjeni RH, EU, ZGŽ i Općine Dubrava, 

-  vodi brigu i odgovoran je za čuvanje i postavljanje uređaja Općinskog razglasa, 

-  sa nadležnim referentom brine o uređenosti prostorija u kojoj se nalazi pismohrana  i njihovoj 

sigurnosti, 

-  brine o ispravnosti i atestu vatrogasnih aparata, njihovom dovoljnom broju u svim objektima i 

zadužen je za upoznavanje ostalih djelatnika s ispravnim rukovanjem u slučaju požara, 

- Redovito održava (boji ili na drugi način zaštićuje), boji drvene i metalne dijelove ograda i druge 

opreme u vlasništvu Općine,  

- po potrebi vrši prijevoz velikog inventara iz Društvenih domova na mjesta održavanja 

manifestacija, teretnim motornim vozilom.  

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika. 

PODACI O PLAĆI Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

Općine Dubrava koeficijent za izračun plaće iznosi 1,25. 

Sukladno Odluci o utvrđivanju osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava za izračun plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava utvrđena je osnovica u visini od 3.800,00 kuna 

bruto.   

 

 



 

Spremačica: 

Čisti prostorije, pere zavjese, suđe stolnjake i drugo prema potrebi; pomaže pri organizaciji 

manifestacija; pomaže mjesnom čistaću oko uređenja prostora; čišćenja snijega i obavlja i druge 

potrebne poslove prema naređenjima pročelnika.      

 

PODACI O PLAĆI Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

Općine Dubrava koeficijent za izračun plaće iznosi 1,0. 

Sukladno Odluci o utvrđivanju osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava za izračun plaće službenicima i namještenicima 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava utvrđena je osnovica u visini od 3.800,00 kuna 

bruto.   

 

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna 

provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područje 

testiranja je lokalna i područna (regionalna) samouprava. Ako kandidat ne pristupi testiranju, 

smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja 

i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Dubrava (www.opcina-

dubrava.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

 

IV. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU  

-  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,     

   125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19). 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN br.       

  86/08 i 61/11.),  

 

V. PRAVILA TESTIRANJA Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena 

pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se 

kandidati prijavili, a koja su ista za sve kandidate. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije 

dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga 

komunikacijska sredstva,  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim 

kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Ukoliko pojedini 

kandidat prekrši navedena pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat 

Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. Za provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem, 

dodjeljuje se do 20 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je na pismenoj provjeri 

ostvario najmanje 50% mogućih broja bodova.  

 

VI. INTERVJU Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su položili pismeni 

test. Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za 

rad. Kandidat može na intervjuu ostvariti od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat 

može postići testiranjem i intervjuom je 30 bodova. Nakon provedbe prethodne provjere znanja i 

sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom 

broju ostvarenih bodova, te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi 

Povjerenstva za provedbu natječaja. 

        Jedinstveni upravni odjel   

 



Klasa: 112-02/20-01/1 

Urbroj: 238/05-04-19-1 od 7. I. 2020.    (119) 

Pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Dubrava, na temelju članaka 17., 19. i 116. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18; u nastavku teksta ZSNLS), raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
I. za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava na radna 

mjesta 

– domar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a 

(punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog 

mjesta na koje se osoba prima). 

Posebni uvjeti: 

– srednja stručna sprema – srednja strukovna škola 

– položen ispit za upravljanje vozilima B i C-kategorije. 

– spremačica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći poseban uvjet: 

– niža stručna sprema ili osnovna škola. 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u 

službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena 

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

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog 

zakona. 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

II. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i 

prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po 

mogućnosti e-adresu) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

a. životopis 

b. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za 

kandidate za radno mjesto domara, odnosno osnovnoškolskom obrazovanju – svjedodžba 

završenog 8. razreda osnovne škole za radno mjesto spremačice), 

c. preslika vozačke dozvole za kandidate za radno mjesto – domara, 

d. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) 

e. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u 

elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

(e-radna knjižica) 

f. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u 

službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

g. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje 

nije starije od 6 mjeseci). 



Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je 

dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.). 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati 

prijavom na natječaj pristaju da Općina Dubrava kao voditelj obrade, prikupljene podatke na 

temelju ovog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe od ovlaštenih osoba 

za provedbu natječaja. Općina Dubrava s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim 

propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka 

od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

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

pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju 

to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo 

na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i 

sl.). 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 

broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih 

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

III. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese 

pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom 

smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz 

natječaja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i 

urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima 

prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave 

na natječaj neće biti pozivan na njezinu dopunu. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon primitka rješenja o 

prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu. 

IV. Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata 

pisanim testom iz općeg znanja i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

V. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te način obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti bit će objavljeni na službenoj web-stranici Općine Dubrava (www. općina--

dubrava.hr). 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj 

web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Dubrava. 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i 

intervjuom. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja, smatra se da je povukao 

prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku. 

VI. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina 

Dubrava, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: spremačica, Braće Radić 2, 

10342 Dubrava, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se 

dostavljaju preporučenom pošiljkom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Dubrava, 

Braće Radić 2. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 



Općina Dubrava 

 

 

 

 

 

 

 


