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PREDMET: JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
Grada Nova Gradiška, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VJEŽBENIIK, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u 
trajanju od dvanaest (12) mjeseci 

 
             Na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11, 4/18 I 112/19), Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja u postupku prijma u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti  objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 11/22 i na web stranicama Grada 
Nova Gradiška, www.novagradiska.hr, dana  08.02. 2022. objavljuje: 
 

P O Z I V 
na  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

 
Poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidat koji formalno udovoljava uvjetima 
Javnog natječaja za prijam u službu  u Upravni odjel za komunalne djelatnosti na radno mjesto VIŠI 

STRUČNI SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VJEŽBENIIK.  
 
Istovremeno s objavom ovog poziva, kandidat koji formalno udovoljava uvjetima Javnog natječaja 
obaviješten je putem, u životopisu naznačene, elektronske pošte te im se istovremeno poštanskim 
putem otprema i pisani Poziv. 
 
Testiranje će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, (II 
kat, soba 54- Mala vijećnica) dana  

 
15.02.2022. godine s početkom u 09,00 sati 

 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati 
kandidatom. 
 

Pravni izvori  za provjeru znanja i pravila testiranja prethodno su objavljeni na stranicama 
www.novagradiska.hr i oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška, u prizemlju na adresi Trg kralja 
Tomislava 1. 
 
Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom 
broju bodova. 
 
Izvješće i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku upravnog odjela koji donosi rješenje o 
prijemu izabranog kandidata, a koje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su pristupili testiranju. 
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