Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08,61/11 i 04/18) pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto domara
Opći uvjeti:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti:
- srednja stručna sprema tehničkog smjera
- najmanje godina dana radnog iskustva u struci
- položen vozački ispit „B“ kategorije
namještenik se prima na neodređeno vrijeme, uz probni rok u trajanju od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova („Narodne novine“, broj: 82/08).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne
novine“, broj: 86/08 i 61/11).
Kandidati koji imaju prednost kod prijama u službu prema posebnom zakonu dužni su u
prijavi to navesti i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original ili preslik svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili preslik domovnice)
- uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- vozačka dozvola (preslik)
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
(original ili preslik)
- potpisana izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“,
broj 86/08 i 61/11)
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se
dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog
mjesta na koje se prima, te osobnu dokumentaciju u izvorniku. Ako izabrani kandidat ne

dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane
natječajem.
Na web-stranici Općine Lipovljani, www.lipovljani.hr, bit će navedeni opis poslova i podaci o
plaći za radno mjesto domara, te podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, područje iz kojeg se provjera vrši, te pravni i drugi izvori potrebni za
provjeru.
Vrijeme provjere znanja bit će objavljeno na oglasnoj ploči Općine Lipovljani, kao i na webstranici Općine Lipovljani, www.lipovljani.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Provjeri znanja pristupit će
kandidati koji uz potpunu i pravodobnu prijavu ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Prijave se šalju na adresu Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani s
naznakom“ ZA NATJEČAJ- Prijam u službu na radno mjesto domara“. Rok za podnošenje
prijava je 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. O rezultatima natječaja
kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
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Natječaj je objavljen u Narodnim novinama od 05. srpnja 2019. godine.

