
Na temelju članka 17., 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 
112/19) v.d. Pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška, 
raspisuje 
 

 
                                                            JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
Grada Nova Gradiška 

 
-na radno VIŠI REFERENT - KOMUNALNI REDAR VJEŽBENIK/ICA 1 izvršitelj/ica na 
određeno vrijeme u trajanju od dvanaest (12) mjeseci 

Na ovaj Javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti 
kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju 
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom 
rodu. 

Opći uvjeti za prijam u službu su:  

 punoljetnost, 
 hrvatsko državljanstvo, 
 zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati za radno mjesto Višeg referenta-komunalnog 
redara (vježbenik/vježbenica), moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu: 

 sveučilišni prvostupnik struke ili stručni  prvostupnik tehničke ili ekonomske struke,    
 bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili sa radnim iskustvom kraćim od 12 

mjeseci, 
 poznavanje rada na  osobnom računalu, 
 položen vozački ispit B kategorije. 

 
Vježbenik/ica se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 
(dvanaest) mjeseci. 
 
Što se podrazumijeva pod radnim iskustvom na odgovarajućim  poslovima  utvrđeno je člankom 
13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kanidati koji su po ranijim propisima 
stekli stručnu spremu tražene struke. 
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
U prijavi na natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa 

prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, prijavu je 

potrebno vlastoručno potpisati (isključivo za potrebe postupka). 



Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj suglasne su da Grad Nova Gradiška obrađuje njihove 

osobne podatke, u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti  

podataka. 

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koje se mogu priložiti i 
u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat/kinja obavezno će predočiti izvornik (original), 
inače se smatra da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj: 
 

 životopis (vlastoručno potpisan), 
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice), 
 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - stečenoj stručnoj spremi (preslik 

diplome, potvrde, uvjerenja), 
 elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni 

postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslik), 
 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, 

 elektronički zapis o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje proizlazi da kandidat/kinja nema radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima ili ima radno iskustvo na odgovarajućim 
poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž, potvrda HZMI-o ili zapis   
ne smiju biti stariji od dana objave natječaja u Narodnim novinama (preslik), 

 ako kandidat ima evidentiran staž osiguranja na odgovarajućim poslovima, dužan je 
priložiti i potvrdu prijašnjeg poslodavca ili drugu ispravu (preslik ugovora o radu, 
rješenje o rasporedu i slično) iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojoj struci kao i 
u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo, 

 vozačka dozvola B kategorije (preslik). 
 

Kandidat/kinja koji ima pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je u 
prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 
uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta    
kao i rješenje ili drugu ispravu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti (potvrda, uvjerenje  
HZZ-a),  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja,   
provjere  poznavanja rada na računalu (praktični rad) i intervjua. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz Natječaja.  
Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je 
povukao prijavu na Natječaj. 
 
Na web-stranici Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr objaviti će se opis poslova i podaci 
o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere 
znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i 
sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.  
 



Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu višeg referenta - komunalnog 
redara (vježbenik/vježbenica) utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
Natječaja te će na web-stranici Grada Nova Gradiška i na oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška 
objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana 
prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti. Poziv kandidatu/kinji za pristupanje 
testiranju dostaviti će se putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo/la u prijavi na 
natječaj.  
 
Smatra se da kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju ili je od istog odustao/la tijekom 
provođenja testiranja povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom na 
natječaj. 
 
Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, (dokazima, ispravama) podnose se u roku od 
osam (8) dana od dana objave Natječaja u “Narodnim novinama”, poštom preporučeno na 
adresu: Grad Nova Gradiška,Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška uz naznaku 
PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ VIŠI REFERENT - KOMUNALNI REDAR - 
VJEŽBENIK/ICA (NE OTVARAJ). 
 
Kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese 
pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete natječaja. Urednom prijavom smatra 
se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i 
nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja koji ne ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja biti će o tome pisano obaviješteni putem elektroničke pošte koju je kandidat/kinja naveo 
u prijavi na natječaj. 
 
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije 
donošenja rješenja o prijmu u službu.  
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
         
Grad Nova Gradiška zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj  natječaj, odnosno pravo ne 
odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti 
prema kandidatima. Na donesenu i objavljenu odluku o poništenju natječaja nije dopušteno 
podnošenje pravnih lijekova. 
   
           
                                                                UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  
                                         v.d. Pročelnika 
                            Tomislav Sigurnjak, dipl.ing.geod. 
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