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NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

ČISTAČICA I DOSTAVA POŠTE u Upravnom odjelu za opće, pravne, imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, uz
obvezni probni rad od tri mjeseca.
Posebni uvjeti: završena osnovna škola

Opći uvjeti: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za
obavljanje poslova radnog mjesta.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu
propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).
U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem,
način obavljanja prethodne provjere općeg znanja kandidata navedeni su na službenoj web
stranici Grada Daruvara - www.daruvar.hr.
Prethodnoj provjeri općeg znanja kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici www.daruvar.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave Daruvar objavit će se
vrijeme održavanja prethodne provjere općeg znanja i kandidata, najmanje pet dana prije
održavanja provjere, kao i imena kandidata koji imaju pravo pristupiti prethodnoj provjeri
općeg znanja. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni
natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo
te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na
temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10,
55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,
broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006.,
107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), 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,
odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ako se na natječaj prijavljuje dijete smrtno
stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske
skrbi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju
članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(„Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o
invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s
invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod
posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati / kandidatkinje 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, 103/03
i 148/13), 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, sporazum i sl.).
Uz pisanu prijavu s naznakom radnog mjesta iz natječaja, treba obvezno priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnicu (izvornik, preslika ili ovjerena preslika)
- dokaz o završenoj osnovnoj školi – svjedodžba osmog razreda (izvornik, preslika ili
ovjerena preslika)- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni i/ili istražni postupak
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 86/08 i 61/11.).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o
prijmu u službu.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
dana objave natječaja u Narodnom novinama, neposredno u Upravu Grada Daruvara (soba br.
6 i/ili 14), ili poštom na adresu Grad Daruvar, 43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, s
naznakom "Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – čistačica i dostava pošte".
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune
i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom
prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o
poništenju natječaja.
VAŽNO – pozivanje na testiranje:
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici www.daruvar.hr te na
oglasnoj ploči zgrade Gradske uprave Grada Daruvara, Trg kralja Tomislava 14 ( I. kat),
najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti pisano testiranje iz općeg znanja.
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