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Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u 

nastavku teksta: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve objavljuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu  

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve, na radno mjesto komunalni izvidnik - 1 izvršitelj 

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od (3) tri mjeseca.  

 

Kandidati/kinje moraju udovoljavati općim uvjetima za prijam u službu, propisanim 

odredbom članka 12. Zakona: 

• punoljetnost, 

• hrvatsko državljanstvo, 

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

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće 

posebne uvjete za prijam u službu: 

- srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog, tehničkog smjera ili gimnazija, 

- vozačka dozvola B kategorije. 

 

Na Javni natječaj za prijam u službu – komunalni izvidnik– u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Molve (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba 

spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se 

ravnopravno na oba spola.  

Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 

 U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 

16. Zakona. 

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene 

člancima 12., 13. i 14. Zakona.  

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost 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.  

 Prednost pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21). U slučaju isticanja prednosti temeljem ovog 



zakona kandidat mora dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno 

„Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv

arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.p

df 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne 

novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom 

statusu iz koje je vidljivo to pravo. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-

pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03, 148/13 i 

98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, 

potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja 

ovog Natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod 

posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). 

 Općina Molve obvezuje se da će s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi 

o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe  o zaštiti podataka („Narodne 

novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je 

objavljena i može se pročitati na web-stranici Općine Molve 

http://www.molve.hr/index.php/zastita-osobnih-podataka,  uz primjenu odgovarajućih 

organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, 

zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.  

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:  

 

a) životopis (vlastoručno potpisan) 

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili 

putovnice), 

c) dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje 

uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem, 

d) uvjerenje nadležnog tijela da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije o 

od 6 mjeseci od dana objave natječaja), 

e) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 

15. i 16. Zakona, 

f) ako kandidati pored zatraženih uvjeta natječaja posjeduju i dodatna znanja i 

vještine vezane uz struku, o istome je potrebno priložiti dokaze. 

 

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat/kinja 

predočit  izvornik isprava. 

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/kinja dostavlja prije donošenja 

rješenja o prijmu u službu. 

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i 

priloge navedene u Natječaju. 

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

iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. 
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S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se pisano testiranje i intervju, radi 

provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. 

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu 

na Natječaj. 

 Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere 

znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje 

kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.molve.hr. Na mrežnoj stranici  

www.molve.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, Trg kralja 

Tomislava 11, Molve bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja 

i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. 

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s 

navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, 

podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na 

adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 11, 48327 Molve s naznakom „Natječaj za 

namještenika – komunalnog izvidnika“. 

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi 

odluka o poništenju natječaja, protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka 

se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju donosi se i u 

slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat 

 Kandidati/inje će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

 

 OPĆINA MOLVE 

 

 


