
                           
       REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA STARA GRADIŠKA 
 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: UP/I-112-02/22-01/01 
URBROJ: 2178-24-02/01-22-9 
Stara Gradiška, 29. lipnja 2022. god. 
 
Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 116. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 
112/19), u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme u vlastiti komunalni pogon Općine 
Stara Gradiška, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška, OIB: 
33364136650, donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

I. FRANJO GIČIĆ iz Gornjeg Varoša, Stara Gradiška, OIB: 95442759107, NSS, prima se u 
službu na neodređeno vrijeme u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška na radno 
mjesto komunalni radnik.  
 

II. Imenovani ima ukupno 27 (dvadeset i sedam) godina, 8 (osam) mjeseci i 24 (dvadeset i 
četiri) dana radnog iskustva. 

 
III. Imenovani se prima u službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri 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 
 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška raspisao je javni natječaj 
KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2178-24-02/01-22-1 od 06.06.2022. godine, objavljen u 
„Narodnim novinama“ br. 65/2022 od 08.06.2022. godine i na web stranici Općine Stara 
Gradiška, za prijam u službu u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška, za radno 
mjesto: Namještenik - komunalni radnik/ica - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme, uz 
obvezni probni rad od tri mjeseca. 
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su mogli dostaviti u roku od 9 
dana od objave natječaja u „Narodnim Novinama“. 
Sukladno odredbama članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja za 
prijam u službu u vlastiti komunalni pogon Općine Stara Gradiška. 
Po isteku natječaja Povjerenstvo za provedbu natječaja 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. 
Testiranje kandidata koje se sastojalo od provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje 
poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima održano je dana 27. lipnja 2022.godine. 
 
 



Kandidat Franjo Gičić pristupio je testiranju i ostvario pravo pristupa razgovoru (intervjuu). 
Povjerenstvo je na razgovoru (intervjuu) utvrdilo da je kandidat zainteresiran i motiviran za rad, 
da je spreman za ispunjavanje svih profesionalnih zadataka. 
S obzirom na ukupan broj bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu) sastavljena 
je rang lista kandidata na kojoj je Franjo Gičić ostvario ukupno 19 bodova od mogućih 20 
bodova. 
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti i intervjua s kandidatom Povjerenstvo je 
sukladno odredbama članka 23. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi dostavilo pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara 
Gradiška Izvješće o provedenom postupku (pisanom testiranju i intervjuu) i rang listu.  
Na temelju uvida u izvješće o provedenom postupku, dokumentaciju koja je priložena uz 
prijavu, rang listu prema rezultatima testiranja i razgovora (intervjua), pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela izabrao je kandidata Franju Gičića za prijam u službu. 
Dužina probnog rada utvrđena je na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ukoliko izabrani kandidat ne 
zadovolji na probnom radu otkazat će mu se služba sukladno odredbama članka 26. stavka 3. 
narečenog 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., a u vezi s člankom 116. stavak 
1. 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. 
Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana 
isteka roka za izjavljivanje žalbe. 
 

 
PROČELNIK 

 
Vjekoslav Juraković dipl. iur, v.r 

. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Franjo Gičić, Gornji Varoš 4, 35435 Stara Gradiška 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 


