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 Na temelju članka 19-22.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno 

mjesto pročelnik/cea Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica na neodreĎeno vrijeme u pola radnog 

vremena/20 sati tjedno objavljuje: 

POZIV 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) 

 

 Dana 15. veljaĉe 2017. godine  (srijeda) s poĉetkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla 

Štoosa 3, 10293 Dubravica, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) 

kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta proĉelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica a 

temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodreĎeno vrijeme, objavljenog u Narodnim 

novinama broj 5/17. od 18. siječnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine 

Dubravica, http://www.dubravica.hr/.  

Povjerenstvo je utvrdilo da 2 (dvije) kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i mogu 

pristupiti pisanom testiranju i to prema abecednom redu prezimena: 

 

1. Klepić Novalija Martina,  

2. Kostanjšek Silvana, 

 

 Kandidatkinje koje pristupe testiranju dužne su predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.  

 Kandidatkinje koji neće pristupiti pisanom testiranju smatrat će se da su povukle prijave na natječaj.  

 Kandidatkinji koja će remetiti mir tijekom rješavanja testa i/ili pokuša komunicirati s drugom 

kandidatkinjom ili prepisivati, koristiti mobitel, literaturu ili bilješke već pri prvom takvom ponašanju bez 

prethodne opomene bit će oduzet test i smatrat će se da je povukla prijavu na javni natječaj.  

 Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Svaki točan odgovor boduje se od 1 do 10 bodova. Kod pitanja je 

potrebno odabrati izmeĎu ponuĎenih odgovora, što se čini zaokruživanjem samo jednog ponuĎenog odgovora ili 

opisano objasniti odreĎeno pitanje točnim odgovorom.  

 Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.  

 O rezultatima testiranja kandidatkinje će biti obaviještene osobno telefonom i putem obavijesti na 

službenoj web stranici Općine Dubravica u naredna tri dana po održavanju testiranja, dok će intervju s 

kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50% bodova u pisanom testiranju biti odreĎen kod obavijesti o 

rezultatima.   

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:  

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, i 137/15-ispravak),  

2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/2003 - Pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 49/11, 144/12, 94/13,  153/13 i 147/14), 

3.  Zakon o službenicima i namještenicima u JLP(R)S (NN br. 86/08, 61/11), 

4.  Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16), 

http://www.dubravica.hr/


5.  Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), 

6.  Zakon o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12), 

7. Statut Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13). 

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Dubravica  http://www.dubravica.hr/ i oglasnoj ploči 

Općine Dubravica.   

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

                         PREDSJEDNIK 
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