
                                                        
                      
                    

 

                                        
KLASA: 112-03/22-01/01 

URBROJ: 2137-20-22-18 

Sveti Petar Orehovec, 21. ožujka 2022. 
 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u sluţbu 

referenta-knjigovoĊe u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Sveti Petar Orehovec 

 

IZVJEŠĆE 

 

o provedenom postupku Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u sluţbu referenta-

knjigovoĊe u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec 

 

 
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu referenta-knjigovoĎe u  Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano je temeljem 

Rješenja o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva  za provedbu Oglasa za  prijam u službu referenta-

knjigvoĎe u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec KLASA: 112-03/22-01/01, 

URBROJ: 2137-20-22-3 od 1. ožujka 2022. godine, koje je donijela pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Sveti Petar Orehovec, u sastavu: 

1. Anita Peklić, predsjednica, 

2. Božo Birt,  član, 

3. Dragan Marenčić, član. 

 

Povjerenstvo provodi postupak Oglasa  za  prijam u službu referenta-knjigovoĎe u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: Oglas). 

Zadaća  Povjerenstva utvrĎena je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18. I 112/19) i to da: 

- utvrĎuje koje su prijave na Natječaj uredne i pravovremene, 

- utvrĎuje 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 provjerom znanja i sposobnosti. 

 

Povjerenstvo konstatira da je Oglas bio objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Petar 

 
                                                 REPUBLIKA HRVATSKA 

                                 KOPRIVNIĈKO-KRIŢEVAĈKA ŢUPANIJA 

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 
 
 
 
 



Orehovec www.svetipetarorehovec.hr dana 1. ožujka 2022. godine, s konačnim rokom za dostavu 

prijava do 9. ožujka 2022. godine. 

Na Oglas je pristiglo 6 (šest) prijava od kojih 2 (dvije) zadovoljavaju formalne  uvjete 

natjeĉaja, a 4 (ĉetiri) prijave ne zadovoljavaju sve formalne uvjete te se pošiljatelj ne smatra 

kandidatom u postupku oglasa sukladno ĉlanku 21. ZSN-a. 

Povjerenstvo je na 1. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine, jednoglasno utvrdilo Listu 

kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja,  objavilo Upute kandidatima za testiranje i 

intervju  koji je  objavljen na web stranici Općine Sveti Petar Orehovec i na oglasnoj ploči Općine 

Sveti Petar Orehovec te uputilo poziv na testiranje za 21. ožujka 2022. godine s početkom u 13.00 sati, 

u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec.  

 

Pozivu na testiranje pristupilo dva kandidata. 
 
Rezultati testiranja su bili slijedeći: 
 

Testiranju su pristupili slijedeći kandidati: 

 

 

1. A. Ĉ., ekonomist, 

2. M.G., ekonomist. 

 

 

Nakon provedenog intervjua pred Povjerenstvom, utvrĊena je Rang lista kandidata. 

 

 

1. M.G., ekonomist, pismeni dio testiranja 13,5/14 i intervju 8/10, ukupno 21,5/24, 

2. A.Ĉ., ekonomist, pismeni dio testiranja 9,5/14 i intervju 6/10, ukupno 15,5/24. 

 

 

 

Rang lista se prilaže Izvješću i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

     ČLANOVI:                                                                              PREDSJEDNIK:  
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