
                           
       REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA STARA GRADIŠKA 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: UP/I-112-02/20-01/01 
UR. BROJ: 2178/24-02-20-6 
Stara Gradiška, 15. lipnja 2020. god. 
 
Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), u postupku prijma u službu na 
određeno vrijeme, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

I. VLADO DELIBAŠIĆ, NSS, prima se u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, 
na radno mjesto komunalni radnik u Jedinstveni upravni odjel.  
 

II. Imenovani ima ukupno 2 (dvije) godine 9 (devet) mjeseci i 8 (osam) dana radnog iskustva. 
 
III. Imenovani se prima u službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca. 
 
IV. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i datumu 

početka rada. 
 

V.  Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Općina Stara Gradiška objavila dana 18.05.2020. godine putem Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje Područne službe Slavonski Brod, na web stranicama i oglasnoj ploči Općine 
Stara Gradiška, oglas za prijam u službu komunalnog radnika na određeno vrijeme. Rok za 
podnošenje prijava na oglas je bio osam dana od dana objave oglasa odnosno do 26.05.2020. 
godine. 
U oglasu je navedeno da kandidati, osim ispunjavanja općih uvjeta za prijam u službu iz članka 
12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam: niža stručna sprema ili osnovna škola i 
osposobljenost za rad radnim strojevima i alatima (rukovanje motornom pilom i kosilicom).  
Sukladno odredbama članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, imenovano je Povjerenstvo za provedbu oglasa. 
Povjerenstvo je utvrdilo da je prijavu na natječaj predao jedan kandidat, da je prijava potpuna 
i pravodobna te da kandidat ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 
Obavijest o testiranju objavljena je 26.05.2020. god. na web stranici Općine Stara Gradiška, a 
testiranje je održano 01.06.2020. godine. 
Testiranje se sastojalo od provjere općeg znanja. 
Kandidat je pristupio testiranju i ostvario pravo pristupa razgovoru (intervjuu).  Povjerenstvo je 
na razgovoru (intervjuu) utvrdilo da je kandidat  zainteresiran i motivirana za rad, da je spreman 
za ispunjavanje svih profesionalnih zadataka. 
S obzirom na ukupan broj bodova ostvaren na testiranju i razgovoru (intervjuu) sastavljena je 
rang lista kandidata na kojoj je Vlado Delibašić ostvario ukupno 16 bodova od mogućih 20 
bodova.  



Povjerenstvo je na temelju testiranja i razgovora (intervjua) sukladno odredbama članka 23. 
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
izvijestilo pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela o rezultatima postupka.  
Na temelju uvida u izvješće o provedenom postupku, dokumentaciju koja je priložena uz 
prijavu, rang listu prema rezultatima testiranja i razgovora (intervjua), pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela izabrala je kandidata Vladu Delibašića za prijam u službu. 

 Prije donošenja ovog rješenja, kandidat je dostavio uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. 
Dužina probnog rada utvrđena je na temelju članka 28. stavka 26. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ukoliko izabrani kandidat ne 
zadovolji na probnom radu otkazati će mu se služba sukladno odredbama članka 26. stavka 
3. Zakona. 
Po izvršnosti ovog rješenja, a sukladno odredbi članka 27. stavak 1. citiranog Zakona za 
imenovanog će se donijeti rješenje o rasporedu, kojim će se utvrditi dan stupanja u službu kao 
i ostala prava i obveze. 
Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana 
primitka rješenja. Žalba se podnosi neposredno ili preporučenom poštom, putem Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Stara Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1. 
 
 

  Pročelnica 
 

     Štefica Slovinac, dipl. politolog 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Vlado Delibašič, Čaprginci 30, 35400 Okučani 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


