
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), raspisuje se:  

 

JAVNI NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno vrijeme 
od 12 (dvanaest) mjeseci 

 
 

za radno mjesto: OČITAČ VODOMJERA 
 

 Broj traženih radnika: 1 (jedan) 
 Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme na rok od 12 mjeseci 

 
Mjesto rada: Sjedište Komunalca d.o.o. Biograd na Moru i rad na terenu (četiri općine Sveti Filip i Jakov, 
Pakoštane, Pašman i Tkon te Grad Biograd na Moru). 
 

 Smještaj: Nema smještaja, 
 Radno vrijeme: puno radno vrijeme (po potrebi i van radnog vremena), 
 Naknada za prijevoz: u cijelosti (javni) 

 
Uvjeti poslodavca: 

 SSS vodoinstalater ili drugog smjera 
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studenoga 2021. godine 
Rok za podnošenje prijava: 08. prosinca 2021. godine, 15:00 
 
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju dostavit: 

 Životopis, 
 Dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe), 
 Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice), 
 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak 

(uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 (šest) mjeseci), 
 
Tražena dokumentacija može se priložiti kao neovjerene preslike, s tim da će odabrani kandidati prije 
potpisivanja Ugovora o radu predočiti originalne dokumente na uvid. 
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi 
na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim 
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na 
natječaj osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze o ispunjenju 
uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. 
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja. 



 
Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.komunalac.com 
 
Pisane prijave s dokumentima o ispunjenju uvjeta, podnose se na adresu:  

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru 
Kralja Petra Svačića 28 

23210 Biograd na Moru 
S naznakom: „Javni natječaj za radno mjesto: OČITAČ VODOMJERA“. 
 
Komunalac d.o.o. Biograd na Moru zadržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ne navodeći pri tome 
razloge poništenja. 
 
 
NAPOMENA:  
sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog natječaja biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku 
od 18 (osamnaest) mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge 
svrhe.  


