
 
   
 

 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA ORIOVAC 

  Povjerenstvo za provedbu natječaja 

        za imenovanje pročelnika/ce  

Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac 

 

KLASA: 112-01/22-01/3 

URBROJ: 2178-10-04-22-2 

Oriovac,10.06.2022. godine 

 

Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br.86/08,61/11,04/18,112/19),Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac , objavljuje 

P O Z I V 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oriovac 

, objavljenog u Narodnim novinama broj 60/2022 od 27.5.2022. godine i na web stranici općine Oriovac 27.5.2022. 

godine , dana 07.06.2022. godine utvrdilo je da na pisano testiranje mogu pristupiti kandidati koji zadovoljavaju 

uvjete natječaja , odnosno čija prijava je pravodobna i uredna i ispunjavaju formalne uvjete .To su slijedeći 

kandidati: 

1. JELENA ANDRIĆ , Matije Gupca 57 , Slavonski Kobaš 

2. MARTINA DUKIĆ , Šubićeva 50 A , Slavonski Brod 

3. ANA TURČINOVIĆ , Hrvatskih dragovoljaca 15, Podvinje 

Provjera znanja i sposobnosti održati će se  

20.06.2022. godine (ponedjeljak) 

U 16,00 sati 

U  Općini Oriovac , Trg hrvatskog preporoda 1,  Vijećnica ,1 kat 

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu (putovnicu) i kemijsku olovku. 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja , bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno 

priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. 

Smatrati će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir , kao i kandidat koji ne 

predoči osobnu iskaznicu (putovnicu). 

Test se sastoji od 20 pitanja. sa kandidatima koji ostvare najmanje 10 bodova Povjerenstvo će provesti intervju , o 

čemu će isti biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u dokumentaciji za natječaj. 

Pravni izvori za polaganje testa objavljeni su na web stranici općine Oriovac www.oriovac.hr dana 27.5.2022. 

godine. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  NATJEČAJA ZA 

 IMENOVANJE PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG  

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ORIOVAC  

 

http://www.oriovac.hr/

