
 

              
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA  PRIBISLAVEC     
             Jedinstveni upravni odjel 

 
KLASA: 112-01/22-01/01 
URBROJ: 2109-26-03-22-02 
Pribislavec, 01.04.2022. godine 
 
 Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Pribislavec dana 01.04.2022. godine, donosi 
 

ODLUKU  
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU  

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIBISLAVEC NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO 
REFERENT OPĆIH POSLOVA 

 
Članak 1. 

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec 
za radno mjesto Referent općih poslova imenuju se: 

1. Dina Korent, predsjednica, 
2. Vesna Sobočanec, članica, 
3. Zoran Tomašić, član. 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove: 

• utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

• utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane 
natječajem, 

• kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, 

• provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 

• podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata, s obzirom na 
rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 

 
Članak 3. 

Potrebnu dokumentaciju za testiranje kandidata kao i tehničku podršku Povjerenstvu izrađuje i daje 
tvrtka UniUsluga j.d.o.o., Domašinec, Katarine Zrinski 1, koja se sastoji od: 
 

• pripreme testova u odgovarajućem broju prema pristiglim prijavama kandidata,  

• pripreme testa za praktični dio provjere znanja,  

• sastavljanja obrazaca bodovne liste, 

• tehnička podrška Povjerenstvu za provedbu oglasa. 
 

Članak 4. 
Naputak Povjerenstvu 
 
Za radno mjesto: 

1. REFERENT OPĆIH POSLOVA 

• jedan izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, 

• mjesto rada - Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec. 



 

2. OPĆI UVJETI 

• punoljetnost,  

• hrvatsko državljanstvo i 

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

3. POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU 

• SSS – četverogodišnja – ekonomski ili upravni smjer, 

• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 

• položen državni stručni ispit (na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni  

stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku), 

• poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Power Point), 

• poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski), 

• položen vozački ispit  B kategorije. 

 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se na web stranici te na oglasnoj 

ploči Općine Pribislavec. 
 
 
 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
                                                                                                                    Općine Pribislavec 

                                                                                                                      Ivana Lesjak, dipl.oec. 
 


