
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (N.N. 66/19) i članka 4. Pravilnika 
o radu društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac     r a s p i s u j e  se 

JAVNI NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa 

za radno mjesto: 

ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA- PRIPRAVNIK/CA 

– Broj traženih radnika:  jedan /1/ 

– Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme 
                                   pripravništvo od 6  mjeseci 

– Mjesto rada:   

 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac, Kralja Tomislava 11, 23420 Benkovac   
 

-Opis poslova: poslovi fakturiste, blagajnika i evidentičara podataka. 

- Smještaj: Nema smještaja 
 
- Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 
 
- Naknada za prijevoz: U cijelosti  
 

– Natječaj vrijedi:  od 05. 01.2023. godine do 13. 01.2023. godine 
 

U v j e t i  Poslodavca:    

- SSS četverogodišnja škola- ekonomskog smjera  
 
Uz  Pisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: 

 Životopis, 
 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 
 Preslika osobne iskaznice, 
 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak 

(uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci), 
 Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

Tražena dokumentacija se može priložiti kao neovjerene preslike, s tim da će izabrani 
kandidat prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti originalne dokumente na uvid.  

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni. 



Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vodovod-i-odvodnja.hr i  na web stranici 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.  

 Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose na  adresu:  

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. BENKOVAC 

             Kralja Tomislava br. 11, 23420 Benkovac 

S naznakom: „Javni natječaj za radno mjesto: ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA- 
PRIPRAVNIK/CA“ 

Prijave se dostavljaju osobno u sjedište naručitelja do 13.01.2023. do 14:00 sati ili se šalju 
poštom s tim da je zadnji dan predaje na poštu 13.01.2023. godine. 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac, pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ne 
navodeći pri tome razloge poništenja.  

NAPOMENA: Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Natječaja (zamolbe kandidata i 
dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će 
vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku d 18 mjeseci nakon odabira 
kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe. 

http://www.vodovod-i-odvodnja.hr/

