
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC 

Upravni odjel za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo 

KLASA:112-01/22-01/04  

URBROJ:2109-6-04-22-9 

Donji Kraljevec, 19. travnja 2022. godine. 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) (u daljnjem tekstu: 

Zakon) v.d. pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo Općine 

Donji Kraljevec donosi:  

 

 

                                                                       O D L U K U  

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 

temeljem Javnog natječaja za prijem u službu komunalnog radnika u Upravni odjel za 

graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo Općine Donji Kraljevec,  

KLASA:112-01/22-01/04, URBROJ:2109-06-22-01, od dana 6. travnja 2022. godine 

 

 

Članak 1. 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja temeljem Javnog natječaja za prijem u službu 

komunalnog radnika u Upravni odjel za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo Općine 

Donji Kraljevec, KLASA:112-01/22-01/04, URBROJ:2109-06-22-01, od dana 6. travnja 2022. godine 

(u daljnjem tekstu Povjerenstvo) imenuju se sljedeći članovi: 

 

1. Robert Balent, predsjednik; 

2. Silvija Habuš, članica; 

3. Romana Kovač, članica. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

 utvrđuje koje su prijave na Javni natječaj pravodobne i potpune; 

 utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

propisane natječajem; 

 poziva kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti; 

 provodi postupak provjere znanja i sposobnosti (provodi testiranje; kontrolira testove i 

sastavlja bodovnu listu; prema bodovnoj listi utvrđuje kandidate za pristupanje intervjuu; 

provodi intervju); 

 podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na 

rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 

 

Naputak Povjerenstvu 

 

Članak 3. 

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: 

 niža stručna sprema ili osnovna škola; 

 vozačka dozvola B kategorije. 

 



Za obavljanje poslova Povjerenstvo kontrolira prijavnu dokumentaciju kandidata i to: 

 prijavu na natječaj; 

 životopis; 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice); 

 dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe); 

 vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. 

Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati); 

 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);  

 dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole). 

 

 

v.d. Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, financije i  

komunalno gospodarstvo Općine Donji Kraljevec: 

Kristina Janković Ružić, mag.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Robert Balent 

2. Silvija Habuš 

3. Romana Kovač 

4. Internet stranica Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr)  

5. Pismohrana - ovdje 

http://www.donjikraljevec.hr/

