
 

 
Klasa: 112-01/19-01/1 

Ur.br.: 2109/05-19-01/07 

Donja Dubrava, 06.02.2019. 

 

Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u 

službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Donja Dubrava, na radno mjesto 

viši stručni suradnik za općinske projekte (1 izvršitelj), objavljuje 

P O Z I V 

NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) 

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da provjeri znanja i sposobnosti (pismeno testiranje i intervju)  

mogu pristupiti dva kandidata: 

1. Ida Šnidarić,  Varaždin 

2. Tatjana Marić Puhar, Veliki Otok 

II. Kandidati pozvani na provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se 

javiti dana 11. veljače 2019. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava, Trg 

Republike 13 u 13,00 sati. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i 

kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge 

koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana u 13,00 sati ne pristupi provjeri znanja i 

sposobnosti, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu 

povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti 

upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Prethodna provjera 

znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Pisano 

testiranje sastoji se od provjere znanja iz područja provjere iz uputa prethodno objavljenih na 

web stranicama Općine Donja Dubrava (http://www.donjadubrava.hr) i provjere znanja 

engleskog jezika. Za svaki dio pisanog testiranja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Navedena 

pismena provjera traje 30 minuta. Nakon pismene provjere provjerava se znanje engleskog 

jezika. Provjera znanja engleskog jezika traje 10 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati 

utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Nakon provedenih testiranja, s kandidatima koji su 

ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela testiranja provodi se intervju. Rezultati 

intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje.  

III. Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu 

natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o 

provedenom postupku  i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog 

upravnog odjela Donja Dubrava. Rješenje o prijemu u službu izabranog kandidata dostavlja se 

kandidatima prijavljenim na natječaj. 

IV.  Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Donja Dubrava. 

                                                    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

http://www.donjadubrava.hr/

