
                           
       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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA STARA GRADIŠKA 
   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
KLASA: UP/I-112-02/15-01/01 
URBROJ: 2178/24-02-15-8 
Stara Gradiška, 04. rujna 2015. god. 
 
 Na temelju članka 5. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), u postupku 
rasporeda na radno mjesto, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

I. ŽELJKA ZEČEVIĆ, SSS upravne struke, s ukupno 21 godinu, 11 mjeseci i 27 dana 

radnog staža od toga u struci 20 godina, 6 mjeseci i 27 dana, raspoređuje se na radno 
mjesto referenta za financijske, računovodstvene i administrativne poslove u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Stara Gradiška na neodređeno vrijeme, s probnim radom u trajanju  
tri mjeseca.  
 

II. Imenovana je dužna započeti s radom  07. rujna 2015. godine. 
 

III. Plaća imenovane utvrđuje se u visini umnoška koeficijenta 1,58 utvrđenog za radno 
mjesto referenta za financijske, računovodstvene i administrativne poslove i osnovice za 
izračun plaće, uvećan za 0,5%  za svaku godinu radnog staža. 

 
IV. Imenovana je dužna položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana  od 

prijma u službu.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
Željka Zečević, SSS upravne struke, s ukupno 21 godinu, 11 mjeseci i 27 dana radnog 

staža od toga u struci 20 godina, 6 mjeseci i 27 dana, primljena u službu Rješenjem  KLASA: 
UP/I-112-02/15-01/01, URBROJ: 2178/24-02-15-6 od 31.08. 2015. godine, koje je postalo 
izvršno dana 03.09.2015. godine, raspoređuje se na radno mjesto referenta za financijske, 
računovodstvene i administrativne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška 
na neodređeno vrijeme, s probnim radom u trajanju  tri mjeseca.  

Dužina trajanja probnog rada utvrđena je na temelju odredbe članka 26. stavka 2. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi . 

Imenovana je dužna javiti se na rad dana 07.rujna 2015. godine, a od dana početka 
rada ostvaruje prava iz službe u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška. 

Sukladno odredbama članka 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika  Jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog pogona („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 18/10) imenovanoj službenici plaća se utvrđuje u visini 
umnoška koeficijenta 1,58 i osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Stara Gradiška, uvećana za 0,5% na ime minulog rada za svaku 
godinu radnog staža. 

Obveza polaganja državnog stručnog ispita utvrđena je sukladno odredbi članka 14. 
stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11). 



 
Slijedom navedenog, na temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 27. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 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 poštom preporučeno.  
 
 
 

  Pročelnica 
 

     Štefica Slovinac 

 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Željka Zečević, Donji Varoš 64, 35435 Stara Gradiška 
2. Računovodstvo – ovdje 
3. Pismohrana - ovdje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA STARA GRADIŠKA 
   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
Povjerenstvo za prijam u službu 
 
KLASA: 112-02/15-01/01 
UR. BROJ: 2178/24-02-15-5 
Stara Gradiška, 28. kolovoza 2015. god. 
       

    IZVJEŠĆE 

o provedenom postupku natječaja za prijam u službu referenta za financijske, 

računovodstvene i administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 

Gradiška 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Stara Gradiška u sastavu Roberta Šišić, dr. med., Velimir Paušić, dipl. ing. i Damir Figurić, 
imenovano Rješenjem KLASA: 112-02/15-01/01, URBROJ: 2178/24-02-15-2 od  17. kolovoza 
2015. god., u postupku provedbe natječaja za prijam u službu referenta za financijske, 
računovodstvene i administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 
Gradiška, utvrdilo je da je na Natječaj za prijam u službu referenta za financijske, 
računovodstvene i administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara 
Gradiška objavljen u „Narodnim novinama“ br. 89/15 od 14.08.2015. god. zaprimljena jedna 
(1) prijava,  da je prijava pravodobna, te da je prijavu podnijela Željka Zečević iz Donjeg Varoša  
64. 
Željka Zečević prijavi je priložila: životopis, Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Stara Gradiška, KLASA: UP/I-112-01/15-01/01, URBROJ: 2178/24-02-15-2 od 19.08.2015. 
godine, domovnicu, diplomu Centra usmjerenog obrazovanja u Bos. Gradiški, Uvjerenje 
Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Novoj Gradiški , br. 49-Su-181/2015-
1390, Izjavu od 19.08.2015. god., Uvjerenje o osposobljenosti Pučkog otvorenog učilišta Auto 
moto centar Nova Gradiška, KLASA: 602-07/07-01-07, URBROJ: 2187/15-09-01/07-746 od 
29.07.2007. god., Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Hrvatskog državnog arhiva, KLASA: 
133-02/12-02/01, URBROJ: 565-09/14-12-32 od 02.01.2012. godine. Prijava je potpuna. 
Na temelju uvida u dostavljene dokaze utvrđeno je da je Željka Zečević hrvatska državljanka, 
da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, da za prijam u službu Željke Zečević ne postoje 
zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, da ima završenu srednju stručnu spremu upravne struke, da na 
odgovarajućim poslovima ima više od tri godine radnog iskustva, da ima položen stručni ispit 
za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnoga gradiva, da je završila program osposobljavanja 
za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe odnosno da zadovoljava formalne uvjete  
natječaja, te je pozvana na testiranje. Kandidatkinja nema položen državni stručni ispit. 
Obavijest o testiranju Povjerenstvo je objavilo 21.08.2015. godine na web stranici i oglasnoj 
ploči Općine Stara Gradiška. 
Testiranje je održano 28.08.2015. godine s početkom u 10:00 sati, a sastojalo se od provjere 
znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima i 
provjere praktičnog rada.  
Za svaki dio provjere znanja dodijeljen je određen broj bodova od 0 do 10. 
Kandidatkinji Željki Zečević je na navedenim testiranjima ukupno dodijeljeno 19 bodova, od 
toga je na testiranju znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje 
se kandidat prima dodijeljeno 9 bodova a na testiranju provjere praktičnog rada 10 bodova.  



Nakon gore navedenog testiranja, utvrđeno je da je kandidatkinja Željka Zečević na testiranju 
zadovoljila obzirom da je za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina i provjere 
praktičnog rada ostvarila više od 50% bodova, te je pozvana na razgovor s Povjerenstvom 
(intervju). Razgovor je održan 28.08.2015. godine u 13:00 sati. 
Kroz razgovor (intervju) s imenovanom Povjerenstvo je  utvrdilo da je kandidatkinja Željka 
Zečević  izuzetno zainteresirana i motivirana za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, da je 
komunikativna i spremna za ispunjavanje svih profesionalnih zadataka i stjecanje novih znanja 
i vještina, te joj je od mogućih 10 dodijeljeno 10 bodova. 
 

Slijedom navedenog, utvrđuje se da kandidatkinja Željka Zečević ispunjava  sve 
Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
natječajem za  prijem u službu, propisane uvjete. 
 

 

      Povjerenstvo 

 _____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 


