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PREDMET: JAVNI NATJEČAJ ZA  PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   
                        OPĆINE VRBJE  NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO:  
          komunalni radnik i pomoćni komunalni radnik  
 
-Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori za provjeru znanja, pravila testiranja i termin testiranja, 
objavljuju se 
 
 
 Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11, 4/18,112/19), u vezi Javnog natječaja za prijam u 
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbje u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske 
jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općune Vrbje, na radno mjesto: komunalni radnik i pomoćni 
komunalni radnik, a koji natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 102/21 od 22.09..2021., 
Povjerenstvo za provedbu predmetnog javnog natječaja, na službenim internetskim stranicama 
Opíne Vrbje, www.vrbje.hr i oglasnoj ploči Općine Vrbje, dana 22.09. 2021. objavljuje: 
 

I. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO:  
 
 
- komunalni radnik  

- Obavlja poslove upravljanja traktorom i rukovanja priključcima za traktor odnos s priključcima za 

održavanje javnih površina 

- Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, održavanje zelenih 

površina,dječjih igrališta,vodi brigu o čistoći javno prometnih površina, vodi brigu o čistoći 

kulturnih institucija u vlasništvu općine i ostalih zgrada 

- Obavljanje  fizičkih  poslova nužnih za osiguranje određenih preduvjeta u cilju održavanja 

nerazvrstanih cesta, adaptacije postojećih građ.objekata, svi radovi na iskopu kanala,zakopavanje 

kanala, prijenos građevinskog materijala. 

- Obavlja i druge slične povjerene im poslove   

 
- pomoćni komunalni radnik  

- Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, održavanje zelenih 

površina,dječjih igrališta,vodi brigu o čistoći javno prometnih površina, vodi brigu o čistoći 

kulturnih institucija u vlasništvu općine i ostalih zgrada 

- Obavljanje  fizičkih  poslova nužnih za osiguranje određenih preduvjeta u cilju održavanja 

nerazvrstanih cesta, adaptacije postojećih građ.objekata, svi radovi na iskopu kanala,zakopavanje 

kanala, prijenos građevinskog materijala. 

- Obavlja i druge slične povjerene im poslove   

 

 
 

 

http://www.vrbje.hr/


II. PODACI OPLAĆI: 
 
 Temeljem Odluke oo izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Općinskoj upravi Općine Vrbje („Službeni glasnik Općine Vrbje“ 
br_04/21), osnovnu plaću radno mjesto čini: 
 
-radno mjesto komunalni radnik umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,05 i 
osnovice za izračun plaće u visini 4.900,00 kn , uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 
staža. 
 
-radno mjesto  pomoćni komunalni radnik umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 
1,00 i osnovice za izračun plaće u visini 4.900,00 kn , uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu 
radnog staža. 
 

III. PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA I PRAVILA TESTIRANJA: 
 
 Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se testiranje 
radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 
 
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 
 

-PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 
I. Poznavanje osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave  
 

       - Statut Općine Vrbje (Službeni glasnik Općine Vrbje 3/18. 2/21.) 
  
       II. Poznavanje osnova komunalnog gospodarstva i komunalnih djelatnosti 
 
         -Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20) 

 
 

Pravila prethodne provjere znanja i sposobnosti: 
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo da predoče odgovarajuće 
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.  
- Odgovor na pojedino pitanje može se ocijeniti kao točan (1 bod) ili netočan/nepotpun (0 bodova). 
Smatra se da su kandidati uspješno položili ako su iz provjere znanja i sposobnosti ostvarili 
najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji su uspješno položili pisani test provest 
će se intervjui (razgovori). Na intervjuu (razgovoru) kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova 
ovisno o ocjeni Povjerenstva koje utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za 
rad u službi. 
- 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 način remetiti koncentraciju 
kandidata.  
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a 
njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 
 
        Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

 
 


