
  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINAANDRIJAŠEVCI 

      Jedinstveni upravni odjel 
  Povjerenstvo za provedbu  
                     Javnog natječaja 
  
KLASA: 112-02/22-02/01 
URBROJ:2196-6-01-22-7 
Rokovci,  15. rujna 2022. godine 
 
Na temelju članka 29. stavak 3., a u svezi s člankom 20. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 
61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce 
Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove Općine Andrijaševci- 1 izvršitelj/ica 
(m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad  u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radno 
mjesto: pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove Općine 
Andrijaševci, objavljenog 02. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 101/2022 na 
mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Općine Andrijaševci 
www.andrijasevci.hr (u daljnjem tekstu Natječaj), kandidatima koji ispunjavaju formalne 
uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna upućuje: 
 
 

POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

za radno mjesto: PROČELNIKA/CE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE, PRAVNE I 
KOMUNALNE POSLOVE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 

 
Pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidati prijavljeni na Javni natječaj 
za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove Općine 
Andrijaševci- 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad  u trajanju 
od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto: pročelnika/ce Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne 
poslove Općine Andrijaševci, čija prijava je pravodobna i potpuna te koji zadovoljava formalne 
uvjete iz Natječaja kako slijedi: 
 

RED. BR. KANDIDAT 

1. Suzana Dikonić 
2. Ivana Đojić 

 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog 
odjela za opće, pravne i komunalne poslove Općine Andrijaševci održat će se u općinskoj 
vijećnici Općine Andrijaševci u Rokovcima, Vinkovačka 6, dana:  
 

22. rujna  2022. godine ( četvrtak) u 09,00 sati 
 

http://www.andrijasevci.hr/


  

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća: 

I. PISANO TESTIRANJE 
II. INTERVJU  
 
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidati su dužni ponijeti 
odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja 
identiteta te kemijsku olovku. 
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti pisanom testiranju.  
Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje) u 
naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj i više se neće smatrati 
kandidatom. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji 
kandidata sprječavaju da pristupi pisanom testiranju naznačenog dana i u naznačeno vrijeme. 
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji se bude ponašao neprimjereno ili bude 
prekršio pravila ponašanja s kojima će biti upoznat prije početka pisanog testiranja, a koja su 
navedena u objavljenoj Obavijesti i uputama kandidatima od 02. rujna 2022. godine koje su 
objavljene na mrežnoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr (poveznica: 
https://www.andrijasevci.hr/index.php/natjecaji/natjecaji-radni-odnosi/1159-javni-natjecaj-za-
imenovanje-procelnika-ce-upravnog-odjela-za-opce-pravne-i-komunalne-poslove 
 
Nakon završetka pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata 
pisanog testiranja, te o terminu intervjua s Povjerenstvom.  
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova 
na pisanom testiranju. 
Za pisani dio testiranja predviđeno je najviše 60 minuta, a za intervju najduže 30 minuta. 
 
Ovaj Poziv objavit će se na web stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr i oglasnoj 
ploči Općine Andrijaševci. 

    Povjerenstvo za provedbu Natječaja 
Predsjednik 

Antun Pažin upr. iur. 
 

 

Dostaviti: 
1. Oglasna ploča Općine Andrijaševci 
2. Mrežna stranica Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr, na objavu 
3. Pismohrana, ovdje 
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