
 
 REPUBLIKA   HRVATSKA  
KRAPINSKO  - ZAGORSKA   ŽUPANIJA   
 OPĆINA  MIHOVLJAN  
Jedinstveni  upravni odjel   
KLASA:      112-01/22-01/02 
URBROJ:     2140-23-3-22-1  
Mihovljan,    06. 03. 2022.  
 

Na  temelju   članka  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  
privremena pročelnica  Jedinstvenog upravnog  odjela  Općine  Mihovljan, donosi 

 
ZAKLJUČAK   

 
1. U postupku  prijema u radni odnos   na određeno vrijeme  na   radno  mjesto   Viši   

referent za  gospodarstvo, projekte i proračun  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  
Općine  Mihovljan imenuje  se Povjerenstvo  u sastavu:  
 
Nevenka  Benjak - predsjednik  
 
 Damir  Ceboci - zamjenik predsjednika/  član  
 
 Kristijan Kunštek - član  
 

2. Povjerenstvo iz  točke  1.  ovog  zaključka   obavlja  slijedeće  poslove:  
- Utvrđuje  koje  su  prijave na oglas  pravodobne i  potpune,  
- Utvrđuje  listu kandidata prijavljenih na  natječaj  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete 

propisane oglasom, 
- 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.  
 
Dostaviti:  
1. Članovima  povjerenstva iz  točke  1.,    Privremena pročelnica:  

svima       Ljubica Risek     
2. Arhiva,  ovdje   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA   HRVATSKA  

KRAPINSKO  - ZAGORSKA   ŽUPANIJA   

 OPĆINA  KONJŠČINA  

Jedinstveni upravni odjel    

KLASA:       

URBROJ:     2211/04-2-19-1  

Mihovljan,    17. 06. 2019-   

  

 

 

Na  temelju   članka  20.  stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18)  u predmetu provedbe 

natječaja  za prijem  u  službu u  Jedinstveni upravni  odjel    Općine  Mihovljan, pročelnica 

Jdinstvenog  upravnog  odjela   Općine  Mihovljan,  donosi 

 

ZAKLJUČAK   

 

3. U postupku provedbe natječaja  za prijem u  službu   službenika  u  Jedinstveni upravni   

odjela  Općine  Mihovljan  radna  mjesta: referent za poslove  komunalnih djelatnosti – 

komunalni redar - 1  izvršitelj   

 imenuje  se :  

Nevenka  Benjak,  - predsjednik  

Ljubica  Risek  - zamjenik predsjednika/  član  

- član  

 

4. Povjerenstvo iz  točke  1.  ovog  zaključka   obavlja  slijedeće  poslove:  

- Utvrđuje  koje  su  prijave na  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.  

 

Dostaviti:  

1.Članovima  povjerenstva iz  točke  1.,    Pročelnica:  

2. Arhiva, ovdje       

        Ana Spevec 

 

 

 

 

 


