
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI VIDOVEC 

KLASA: 110-01/16-01/02 

UR.BROJ: 2109/07-01-16-12 

Donji Vidovec, 14.rujan 2016. 

 

 

 Na temelju članka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 

i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN), v.d. Pročelnik-a Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Donji Vidovec, po službenoj dužnosti u postupku prijema u 

službu na neodređeno vrijeme, donosi 

 

O D L U K U 
o izboru kandidata/kandidatkinje za prijem u službu 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Vidovec na 

radno mjesto komunalnog redara  

 

I. 
 Sukladno javnom natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ 

broj 71/2016 od 03.kolovoza 2016. godine, Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje, na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec i 

prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata/kandidatkinje za radno mjesto: 

komunalni redar, izabran je: 

 MARINKO LUKŠA iz Donjeg Vidovca, Nikole Tesle 13. 

II. 

 Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri 

(3) mjeseca uz obvezanu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godinu 

dana od dana prijema u službu. 

III. 

 Izabrani kandidat dužan je javiti se u prostorije Općine Donji 

Vidovec radi dogovora o stupanju na rad odmah po primitku ove Odluke. 

IV. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

V. 

 Ova Odluka će se javno objaviti na internetskoj stranici Općine Donji 

Vidovec: www.donjividovec.hr i oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec. 

VI. 

 Kandidat/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u 

natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata. 

 Uvid u dokumentaciju može se obaviti u prostorijama Općine Donji 

Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec, od 15.09. do 23.09.2016. 

godine u vremenu od 08.00 do 12.00 sati. 

http://www.donjividovec.hr/


 

Uputa o pravnom lijeku:  

 Protiv ove Odluke o izboru nezadovoljni kandidat/kandidatkinja može 

podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Donji Vidovec u roku  od 8 

dana od objave Odluke o izboru na internetskoj stranici Općine Donji 

Vidovec www.donjividovec.hr i oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec.  

 Prigovor se predaje pismenim putem. 

 

 

  v.d. Pročelnik-a  JUO 

Općine Donji Vidovec 

 

                Damir Lukša 
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