
              
 

                 
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

 KLASA:     UP/I-112-02/22-01/1     
 URBROJ:  2140-14/04-22-1 
 Hum na Sutli, 11. siječanj 2022.  
  
Na temelju članka 5.stavka 2., članka 19., 24 i 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 - u 
nastavku teksta ZSNLS), a u postupku po raspisanom Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme, 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli, dana 11. siječnja 2022. donosi  
 

R j e š e n j e 
o prijmu u službu na određeno vrijeme 

 
1. Sara Kolar iz Malog Tabora 13/1, Hum na Sutli  – stručna pristupnica ekonomije, prima se u 

službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli, na radno mjesto: Visi stručni referent 

za društvene djelatnosti, na određeno vrijeme, (puno radno vrijeme). 

2. Imenovana se prima u službu na određeno vrijeme, (puno radno vrijeme) u trajanju šest 

mjeseci. 

3. Radni staž imenovane na dan donošenja ovog Rješenja iznosi 5 godina, 5 mjeseci i 21 dana. 

4. Imenovana ima položeni državni stručni ispit. 

5. Po izvršnosti rješenja o prijmu donosi se Rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim se 

utvrđuje datum početka rada i plaća.  

6. Žalba protiv ovog Rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.    

 

   

O b r a z l o ž e n j e 
 Temeljem članaka  28. stavak 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 - u nastavku teksta ZSNLS), te 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 29/10, 13/15 i 10/18),  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum 
na Sutli raspisala je Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na 
Sutli  na radno mjesto: Visi stručni referent za društvene djelatnosti  (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, 
(puno radno vrijeme) uz trajanju najduže šest mjeseci.  

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  objavljen je na  službenoj web stranici Općine Hum na 

Sutli www.humnasutli.hr  dana 23. prosinca 2021. godine i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

dana 23. prosinca 2021. godine. Oglas je bio otvoren od 23. do 30. prosinca 2021. godine.  

Prema izvješću Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u  

otvorenom roku pristigle su dvije zamolbe, odnosno prijave i to:  

 Sara Kolar, Mali Tabor 13/1, 49231 Hum na Sutli – stručna pristupnica ekonomije 

 Ante Livajić, Obala pape I. Pavla II. 46A, Dubrovnik – magistar ranonovovjekovne povijesti 
 

http://www.humnasutli.hr/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg


Nakon otvaranja pristiglih zamolbi na oglas, koje su se otvorile prema datumu zaprimanja, utvrđeno je 

da Ante Livajić, Obala pape I. Pavla II. 46A, Dubrovnik – magistar ranonovovjekovne povijesti nije dostavio svu 

traženu dokumentaciju. Sukladno prije navedenom Ante Livajić, Obala pape I. Pavla II. 46A, Dubrovnik – magistar 

ranonovovjekovne povijesti  ne ispunjava  formalne uvjete iz Oglasa.  

Obavijest o vremenu testiranja kandidata objavljen je web stranici Općine Hum na Sutli. Testiranju je 

pristupila jedna kandidatkinja koji ispunjava formalne uvjete iz Oglasa : Sara Kolar, Mali Tabor 13/1, 49231 Hum 

na Sutli – stručna pristupnica ekonomije. 

Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme je nakon faze 

pismenog testiranja prišlo razgovoru ( intervjua). Uvažavajući sva saznanja iz pismenog testa i u usmenog 

razgovora sa kandidatkinjom, te ukupan broj bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, vrstu stečene stručne 

spreme koja je tražena, kao i dosadašnje radno iskustvo, odlučeno je da se u službu na radno mjesto Visi stručni 

referent za društvene djelatnosti na određeno vrijeme uz obavezni probni rad od 2 mjeseca, izabere 

kandidatkinja Sara Kolar iz Malog Tabora 13/1, Hum na Sutli. 

Nakon izvršnosti ovog rješenja, sukladno članku 27. stavak 1.  Zakon o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), donijeti će se 

rješenje o rasporedu na radno mjesto.   

 

Uputa o pravnom lijeku: 
 

 Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana primitka 
rješenja. 

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hum na e 
Sutli neposredno ili šalje poštom na adresu Općina Hum na Sutli, Općinski načelnik Općine Hum na Sutli, Hum 
na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.  

Na žalbu protiv ovog Rješenja ne plaća se upravna pristojba sukladno članku 9. stavku 2. točka 22. 
Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16.).          

 

           
                            

   P R O ČE L N I K  
Anica Kovačić, iur.   

 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Kandidatima putem javne objave na mrežnoj stranici Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr  
2. Kandidatima koji su ispunili formalne uvjete iz javnog poziva, putem pošte 
3. Računovodstvo, ovdje 
4. Personalna evidencija, ovdje 
5. Pismohrana, ovdje. 

http://www.humnasutli.hr/

