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NATJEČAJ 

ZA PRIJEM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI 

ODJEL OPĆINE KUMROVEC 

 

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE 

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA TE PRAVNI I DRUGI 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I 

SPOSOBNOSTI 

 

1. Prima se Komunalni radnik - grobar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kumrovec uz obvezni probni rad od 3 mjeseca 

 

OPIS POSLOVA: 

Opis poslova radnog mjesta; Komunalni radnik-grobar sukladno Pravilniku o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec: 

 

Poslovi radnog mjesta; Komunalni radnik - grobar Postotak (%) 

Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i košnji parkova i ostalih 

javnih zelenih površina 

40 

Obavlja čišćenje groblja, uređuje ograde i živice groblja i staze na 

groblju 

30 

Vrši poslove ukopa 20 

Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela 

10 

 

Podaci o plaći: 

Plaću čini umnožak koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto Komunalni radnik-grobar koji 

iznosi 1.4 i osnovice za obračun plaće, koja iznosi 3.439,80 bruto uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža 

 

 

 



2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća: 

 - intervju s kandidatima  

- testiranje praktičnog rada i znanja o komunalnim alatima i strojevima  

 

 

3. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 

 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne 

uvjete iz Natječaja. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu 

na Natječaj. 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje 

odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja 

identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti sa svakom 

kandidatom osobno povjerenstvo za provedbu natječaja provodi intervju. Kroz intervju s 

kandidatima povjerenstvo utvrđuje se snalažljivost, komunikativnost, sposobnost za 

samostalno obavljanje povjerenih poslova, profesionalni ciljevi, stečena znanja i sposobnosti i 

motivaciju za rad u Općini Kumrovec. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova. 

Nakon završenog pismenog testiranja sa kandidatima povjerenstvo provodi testiranje 

praktičnog rada i znanja o komunalnim alatima i strojevima rezultati testiranja boduju se od 1 

do 10. 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo sastavlja Izvješće o 

provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih 

bodova. 

Izvješće o provedenom postupku i rang-lista kandidata dostavlja se Stručnom suradniku za 

pravne poslove, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Kumrovec kojemu je u opisu 

poslova rješavanje o predmetnim stvarima. Stručni suradnik donosi rješenje o prijemu u 

službu izabranog kandidata te se o tome obavijest dostavlja svim kandidatima prijavljenima 

na natječaj. 

Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu 

može podnijeti žalbu načelniku Općine Kumrovec u roku od 15 dana od dana primitka 

obavijesti. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijemu u službu. 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE 

OBJAVLJEN NAJMANJE 2 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE NA OVOJ 

WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

OPĆINE KUMROVEC 

 

 


