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 Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08) pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisala je natječaj za prijam namještenika u 
službu na neodreñeno vrijeme, koji je objavljen u «Narodnim Novinama», 01.07. 2009.g., s 
rokom dostave prijava  09.07.2009.g. 
 
 za radno mjesto komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu  
 Općine Krapinske Toplice 
 
        te sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi: 
 

                  UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA  
 
Opis poslova radnog mjesta komunalni radnik  
 
 U Pravilniku o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske 
Toplice utvrñen je slijedeći opis poslova za radno mjesto komunalni radnik:  
 

Obavlja poslove na održavanju i čišćenju javnih površina u Općini: održavanje zelenih 
površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta, čišćenje javnih prometnih površina , te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog 
načelnika i pročelnika.  
 
Podaci o plaći 
 
 Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o koeficijentima složenosti 
poslova, KLASA: 120-01/09-01/1 od 26.01.2009.g., kojim je za poslove administrativnog 
referenta odreñen koeficijent 1,35 i Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o koeficijentima 
složenosti poslova  od 29.12.2008.g., KLASA: 120-01/08-01/06 kojim je osnovica za obračun 
plaće odreñena u iznosu od 2.681,00 kunu. Slijedom toga plaća službenika i namještenika čini 
umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijent složenosti poslova radnog mjesta uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 
 
 
NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOS TI 



Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem  intervjua. 
Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrñuj interese, ciljeve i motivaciju kandidata za 
rad u lokalnoj samoupravi,  ispituje kandidate o dosadašnjem radnom iskustvu i poslovima 
koje je obavljao. 
 

Datum prethodne provjere znanja biti će objavljen na web stranici Općine Krapinske 
Toplice www. krapinske-toplice.hr (dokumenti-natječaji) 
  
 Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu 
natječaja utvrñuje rang-listu kandidata i to samo u slučaju da ima najmanje dva kandidata koji 
su prošli prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
 Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Izvješće o 
provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu  izabranog 
kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj. 
 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvj erenje o zdravstvenoj 
sposobnosti, prije donošenja rješenje o prijmu u službu. 

 
 Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima 
pravo podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi 
općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, a predaje u Općinu Krapinske Toplice, 
Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice neposredno ili preporučeno poštom.   
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