
 

 

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja na 

23. sjednici Vijeća Komore održanoj dana 24. lipnja 2021. godine donosi odluku o raspisivanju 

 

3. JAVNOG NATJEČAJA 

za izbor blagajnika/ice Hrvatske komore primalja 

 

Kandidati za blagajnika/icu Komore moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

• VSS/VŠS ekonomskog ili pravnog usmjerenja,  

• 2 godine radnog iskustva,  

• poznavanje rada na PC-u (Word, Excel),  

• hrvatsko državljanstvo, 

• aktivno služenje internetom,  

• aktivno služenje engleskim jezikom, 

• izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,  

• prilagodljivost i spremnost na timski rad  

• dinamičnost. 

  

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:  

• Životopis (u kojem je potrebno navesti OIB, Europass formatu); 

• Dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslika diplome); 

• Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice); 

• Dokaz o godinama radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima 

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje); 

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje o 

nekažnjavanju) ne starije od 3 mjeseca– original. 

 

Sa blagajnikom/com Komore sklopiti će se Ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u trajanju od 10 

sati  mjesečno na određeno vrijeme od jedne godine. 

 

Prijave na natječaj se podnose poštanskim putem ili osobno na adresu: Hrvatska komora primalja, 

Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj – blagajnika/icu Hrvatske komore 

primalja". 

 

Ovaj natječaj objavit će se na službenoj web stranici Komore dana 25. lipnja 2021. godine. 

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave na službenim web stranicama Komore, 

a zaključno sa 03. srpnjem 2021. godine. 

 

U prijavi za natječaj obvezno se navodi sljedeći podatci podnositelja prijave: ime, prezime, adresa 

prebivališta, broj telefona, broj mobitela i adresa e-pošte. 

 

Prijavu odnosno zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati. 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete iz 



natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo ona prijava 

koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

 

Po završenom natječaju dokumentacija se neće vraćati kandidatima. 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Predsjednica Vijeća Komore 

         Erika Spirić, bacc. obs. 

                                                                                                                     

 

 

 


