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                PROVEDBU NATJEČAJA  

 

KLASA: 112-03/21-01/03 

URBROJ: 2178/08-03-21-3 

Sibinj, 27. siječanj 2021.godine  

 

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za 

provedbu natječaja za objavljeni Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja 

projekta pod nazivom  UP.02.1.1.13.0322  „Nastavljamo zajedno!“ u Jedinstveni upravni odjel općine 

Sibinj na radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta – 1 izvršitelj (m/ž) KLASA:112-03/21-

01/01, URBROJ:2178/08-04-21-2, od 11. siječnja 2021. godine objavljuje 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

Dana 02. veljače 2021. godine obavit će se pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne 

uvjete iz oglasa, u vijećnici općine Sibinj, na adresi: Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, s 

početkom u 9,00 sati. 

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

povukao prijavu na oglas. 

Formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta – 1 

izvršitelj (m/ž) ispunjavaju, a time ujedno i ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni 

kandidati: 

1. Blanka Japundžić  

2. Antonija Greguričević 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i 

sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.  

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati pod epidemiološkim mjerama, uz obvezu 

nošenja zaštitne maske svih prisutnih. 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.  

Ne postoji mogućnosti naknadnog pisanja testa. 

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. 

Pisano testiranje 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).  

Pisano testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati test pred Povjerenstvom za 

provedbu natječaja, u trajanju od  30 minuta. 

 



Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili 

bilješkama, koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva ili napuštati prostoriju odnosno 

remetiti provjeru znanja i sposobnosti na bilo koji način. 

Ako se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši pravila testiranja biti će udaljen sa provjere znanja te 

će se smatrati da je povukao prijavu na oglas. 

 

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom 

testiranju.  

Povjerenstvo  kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju 

kandidata za rad radi obavljanje poslova određenog radnog mjesta. 

Intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju provesti će se 02. 

veljače 2021. godine u vijećnici općine Sibinj, na adresi: Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 6, 35252 

Sibinj, s početkom u 10,00 sati.  

Ovaj poziv objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči općine Sibinj. 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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