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Hrvatska Kostajnica, 28. studenog 2022. 

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine “ broj 86/08, 61/11, 04/18 

i 112/19 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice raspisuje 

 

 

NATJEČAJ  
 

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na neodređeno 

vrijeme, na radno mjesto: 

 

- referent – komunalni redar - 1 izvršitelj, m/ž ,  

 

1. Opći uvjeti za prijem: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za 

obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

2. Stručni uvjeti: 

- SSS građevinske ili druge četverogodišnje tehničke struke ili gimnazijsko srednjoškolsko  

  obrazovanje 

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

- položen državni ispit  

- poznavanje rada na računalu 

 

3. Službenik se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca 

 

3. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi      

( „ Narodne novine “ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ). 

 

4. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa dužni su pristupiti prethodnoj provjeri 

znanja i sposobnosti. Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

kandidata bit će objavljena na web stranici Grada Hrvatske Kostajnice www.hrvatska-

kostajnica.hr i na oglasnoj ploči Grada Hrvatske Kostajnice, najmanje pet dana prije 

održavanja provjere. 

 

5. Opis poslova radnog mjesta, te podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i 

podatci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije o 

natječajnom postupku objavit će se na službenoj web stranici Grada Hrvatske Kostajnice 

www.hrvatska-kostajnica.hr  

 

6. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće : 

- životopis 

http://www.hrvatska-kostajnica.hr/
http://www.hrvatska-kostajnica.hr/
http://www.hrvatska-kostajnica.hr/


- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) 

- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe,diplome) 

- dokaz o radnom iskustvu ( potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o 

ostvarenom radnom stažu) 

- preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu 

- uvjerenje o nekažnjavanju (original - ne stariji od 6 mjeseci) 

- vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijem u  službu 

ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) 

 

7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru. 

 

8. Pravo podnošenja prijave imaju i kandidati koji nemaju položen državni stručni, uz obvezu 

da kandidat koji bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku. 

 

9. Urednom prijavom smatrat će se one prijave koje sadrže sve podatke i priloge navedene 

ovim natječajem. 

 

10. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu 

nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na 

natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti pismeno 

obaviješteni. 

 

11. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je 

povukao prijavu na natječaj. 

 

12. Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u zatvorenoj 

kuverti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu : Grad 

Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 , 44 430 Hrvatska Kostajnica, s 

naznakom: „ Za natječaj za prijem referenta – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel 

Grada Hrvatske Kostajnice “. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. 

 

                                                                                        

                                                                                                      Grad Hrvatska Kostajnica 

 

 


