
 
 
  
 
 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 
Klasa: 112-01/22-22/3 
Urbroj: 2170-11-08-22-4  
Novi Vinodolski, dana 10. siječnja 2023. godine 
   

 I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG 
NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS  

 
 Temeljem Odluke službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnika 
Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo od 23. prosinca 2022. godine, raspisan je Javni 
natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za 
gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo, magistar struke ili 
stručni specijalist ekonomske ili poljoprivredne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni 
probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 154/22 od 28. 
prosinca 2022. godine. 
   

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to: 
 
1. N. M. (inicijali imena i prezimena kandidata) 
 Prijava pravodobna, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane 

natječajem 
 

2. I. S. K. (inicijali imena i prezimena kandidata) 
 Prijava pravodobna i nepotpuna  
 Uz prijavu nije priložen dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za 

koje se traži odgovarajuće stručno znanje – poslovi visoke stručne spreme 
magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili poljoprivredne struke od 
najmanje 1 godina – (kopija ugovora o radu, potvrde poslodavca, rješenja o 
rasporedu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje i sl. koji sadrži vrstu 
posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je 
obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje 
radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje. 

 
Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim 

kandidatom pod točkom 1. provesti dana 16. siječnja 2023. s početkom u 08.30 sati u 
Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako za pismeni dio provjere znanja 
ostvari najmanje 50 % bodova, provesti intervju. 
  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
Dino Stošić, spec. publ. admin., v.r. 
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