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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ČAZMA 
UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN, 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO , 

GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I 
EKOLOGIJU 

 
KLASA:112-02/15-01/1   
URBROJ: 2110-01-04/15-1   
Čazma, 22.01.2015.                                                                      
  
 Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.86/08 i 61/11) i članka 8. Odluke o ustrojstvu 
i djelokrugu upravnih tijela Grada Čazme  , Pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju raspisuje 
  

N A T J  E Č A J  
za prijam u službu u Upravni odjel za 

proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, 
zaštitu okoliša i ekologiju 

  
- stručnog suradnika za prostorno planiranje, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu 
okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 
  
Opći uvjeti za prijam u službu: 

- punoljetnost, 
- hrvatsko državljanstvo, 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima 

Pored općih uvjeta za prijam kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 
- sveučilišni prvostupnik građevinske struke ili stručni prvostupnik građevinske struke 
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni stručni ispit, 
- poznavanje rada na računalu 

Na  natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Kandidati se primaju u službu uz obavezni probni rad od 3 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 

- životopis, 
- preslik domovnice, 
- preslik diplome, 
- izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, 
- preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, 
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- preslik potvrde nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne 
starije od 30 dana, 

      -    vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 
           16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  
            samoupravi, 

  
 Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije prijma u  službu. 

       
Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati koji 

podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima 
prijavljenim na natječaj. 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema 
položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod 
uvjetom da isti položi u roku od godine dana od prijma u službu. 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni u 
zakonom propisanom roku. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i 
sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

Na web stranici Grada Čazme (www.cazma.hr ) objavit će se opis poslova radnog 
mjesta, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Na istoj web stranici i na 
oglasnoj ploči Grada Čazme objavit će se vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i 
sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije provjere. Kandidati su obvezni pristupiti 
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je 
povukao prijavu na natječaj. 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim 
novinama» na adresu Grad Čazma,Trg čazmanskog kaptola 13,43240 Čazma (s 
naznakom:Natječaj –ne otvaraj). 

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi 
odluka o poništenju natječaja. 

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
  
  
  
              PROČELNICA  
      UPRAVNOG ODJELA ZA  PRORAČUN,   
                                                  KOMUNALNO GOSPODARSTVO,   GOSPODARSTVO, 
                                                                       ZAŠTITU OKOLIŠA I EKOLOGIJU 
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