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Na temelju članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog poduzeća d.o.o., Knin za vooopskrbu, 

vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,  sa sjedištem u Kninu, Trg Oluje kbr. 9., direktor  

raspisuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 

za radno mjesto strojar na crpnoj stanici  

na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, 1 izvršitelj/ica 

 

Uvjeti: 

- SSS, elektrotehničkog ili strojarskog smjera 

- vozački ispit B kategorije 

- poznavanje rada na računalu 

 

Uz pismenu prijavu na javni natječaj, kandidati su obvezni priložiti: 

- životopis 

- presliku domovnice 

- presliku svjedodžbe/potvrde o stečenoj stručnoj spremi, 

- potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje 

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez 

obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Društva www.komunalno-knin.hr i na oglasnoj ploči 

Društva. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom 

prijavljenim na natječaj. 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost u odnosu 

na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. 

Za vrijeme trajanja probnog rada koji traje 6 (šest)  mjeseci, izabrani kandidat mora pohađati 

osposobljavanje i položiti stručni ispit za rad na crpnom postrojenju, stručni ispit za rad s opasnim 

kemikalijama, osposobiti se za rad na siguran način i zaštitu od požara i rad u SCADA sustavu (nadzor, 

kontrola i prikupljanje podataka). 

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od  8 (osam) dana dana donošenja 

Odluke. 

http://www.komunalno-knin.hr/
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Potpunom  prijavom smatra se prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Natječaju. 

 

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, 

ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Prijave na natječaj dostaviti bilo osobno bilo poštom preporučeno  u zatvorenoj omotnici,  s naznakom_  

  

» Natječaj za radno mjesto strojar na crpnoj stanici – ne otvaraj» 

na adresu:  

 

Komunalno poduzeće d.o.o., Knin, ul. Trg Oluje 8., 22300 Knin, u roku od 8 (osam) dana od dana objave 

natječaja na web stranici  i oglasnoj ploči Društva. 

Komunalno  poduzeće d.o.o., Knin,   zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne 

navodeći razloge poništenja. 

 

Podnošenjem prijave na natječaj, osobe koje podnesu prijavu na natječaj su izričito suglasni da 

Komuanlno poduzeće d.o.o., Knin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljatim, koristiti i 

dalje obrađivati podatke u svrhu provebe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu 

osobnih podataka. 

           Direktor 

                   Damir Velić 

 

Knin, 18.veljače 2019.godine 

Broj:47/1-19 

 

 

  

 


