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

samoupravi (N.N. br. 86/08 i 6/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u općinu 

Oriovac, odsjek za Komunalno gospodarstvo – vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, na 

radno mjesto komunalni djelatnik na neodređeno vrijeme, dana 02.10.2012.godine objavljuje 

 

P O Z I V 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

Dana 10.10.2012.godine obavit  će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog djelatnika, u 

prostoriji Vijećnice općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda br.1, s početkom u 11,00 sati. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja, 

povukao prijavu na natječaj. 

Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto Komunalnog djelatnika ispunjavaju, a time ujedno 

ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati: 

 

1. Franjo Žunter, Pričac br. 39, 35257 Lužani 

2. Damir Grivičić, Kujnik br. 31, 35250 Oriovac 

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. 

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata 

eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor bodovat će se s 1 bod, što će dati broj 

bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10). 

Testiranje traje  45 minuta. 

Rezultati testiranja objavit će se dana 11.10. 2012.godine na oglasnoj ploči i na web stranici općine 

Oriovac. 

Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože Test (sa onima koji su ostavili najmanje 50% 

bodova iz pisanog testa), obavit će se 12.10.2012.godine u Vijećnici općine Oriovac s početkom u  

8,00 sati. 

Ovaj poziv upućen je kandidatima poštom, objavljen je na web stranici općine Oriovac i oglasnoj ploči 

općine Oriovac dana  02.10.2012.godine. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

                                                                                                         Predsjednik povjerenstva 

  

                                                                                                             Ivan Kuzmić, dipl.iur. 

 


