
                         
 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE,  
GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
          I STRUČNE POSLOVE 
 
 
KLASA:    112-02/19-01/5 
URBROJ: 2115/01-04-19-1 
Donji Miholjac, 30. svibnja 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.- Uredba), u 
postupku provedbe javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme,  na 
radno mjesto Viši upravni referent za zaštitu okoliša i urbanizam, opisano Pravilnikom o 
unutarnjem redu Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 11/15. i 12/15. -ispravak) pročelnica Upravnog odjela za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam službenika u službu 

na neodređeno vrijeme za radno mjesto  
„Viši upravni referent za zaštitu okoliša i urbanizam“ 

I. 

U povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Grad Donji Miholjac na 
neodređeno  vrijeme, u Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i 
stručne poslove,  na službeničko radno mjesto „Viši upravni referent za zaštitu okoliša i 
urbanizam“ imenuju se: 

1. Goran Mataija, dipl.oec. pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, za 
predsjednika Povjerenstva, 

2. Boris Mandekić, dipl.iur. voditelj odsjeka za stručne poslove u Gradu Donjem 
Miholjcu, za člana Povjerenstva, 

3. Anela Šovagović, dipl.oec. direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra-Lokalna 
razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac 

II. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obavlja sljedeće poslove: 
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 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. 

 

III.  

Povjerenstvo iz točke 1. ovog Rješenja dužno je provesti postupak selekcije kandidata i 
podnijeti izvješće pročelnici Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove u roku od 45 dana od dana završetka natječaja za prijam 
službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Viši upravni referent za zaštitu 
okoliša i urbanizam“. 

IV. 

Članovi Povjerenstva nemaju prvo na novčanu ili drugu naknadu, ali imaju pravo na naknadu 
troška koji nastane u svezi s obavljanjem poslove Povjerenstva.  

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavit će Upravni odjel za 
komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 

V. 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno na mrežnim stranicama 
Grada Donjeg Miholjca. 

                                                                                                                       PROČELNICA:  
Sanja Hatvalić, mag.iur. 

DOSTAVITI:  

1. Imenovani, svima 
2. Mrežna stranica Grada Donjeg Miholjca, ovdje 
3. Arhiva 


