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__________________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –   Odgovorni urednik:  
Ante Mamut –  PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 

 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) v.d. 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina, donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu  

službenika- VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno 

mjesto službenika- VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO, na neodređeno 

puno radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo), opisano u članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 07/20, 28/22). 

 

Članak 2. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 
 

1. Ivana Rinčić-viši savjetnik, predsjednica povjerenstva 

2. Jelena Brajnov- administrativna referentica, član 

3. Jelena Dujmov-stručni suradnik za proračun i financije, član. 
 

Članak 3. 

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja poslove sukladno odredbama propisanima u 

člancima 20.-23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i to: 
 

- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,  

- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane 

natječajem, 

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

- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 

- podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata sastavljenu 

s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 
 

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke dužno je provesti postupak selekcije kandidata i 

podnijeti izvješće v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u roku 30 dana od dana završetka 

natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto »Viši stručni 

suradnik za računovodstvo «. 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marina. 
 

KLASA: 112-01/23-01/01 

URBROJ: 2181-31-03/04-23-2 

Marina, 08. ožujka 2023. godine 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE MARINA 

  v.d. PROČELNIKA 
 

Roko Matijaš, ing.građ. 


