
                           
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

 

KLASA: 112-02/20-01/01 

Urbroj: 2123/06-03/01/20-3                                    

Velika Trnovitica, 16. siječnja 2020. 

 

Na temelju točke II. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam 

službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „administrativni referent“ (Klasa: 

112-02/20-01/07, Urbroj: 2123/06-03/01/20-1, od 03. siječnja 2020.), Povjerenstvo objavljuje  

 

POZIV 

Na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti kandidata 

 

I. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja je Zaključkom o provedenom postupku utvrđivanja 

liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem (Klasa: 112-02/20-01/01, Urbroj. 

2123/06-03/01/20-2, od 14. siječnja 2020.godine) utvrdilo da, sukladno članku 21. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeće 

kandidatkinje: 

 

1. Jasmina Hanak Bačak, Velika Trnovitica 210, 43285 Velika Trnovitica, 

2. Jelena Brkić, Braće Radića 95, 43226 Veliko Trojstvo, 

3. Žaklina Nađ, Velika Trnovitica 124, 43285 Velika Trnovitica, 

4. Melita Šelir, Ante Starčevića 12, 43284 Hercegovac. 

 

II. 

 

Pisana provjera znanja i sposobnosti održat će se u prostorijama Općine Velika 

Trnovitica, dana 22. siječnja 2020. godine s početkom 09:00 sati. 

 

Pravni izvori na kojima će se temeljiti provjera znanja su: 

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), 

2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 

124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), 

3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 07/09), 

4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09) 

5. Pravilnik o porezu na dohodak,( NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19 - dio koji se 

odnosi na putne naloge (Članak 5. i 6.). 

 



Pisani test sastojat će se od 20 pitanja, a vrijeme njegova rješavanja je 30 minuta. 

 

Rezultati pisane provjere znanja bit će objavljeni na web stranici Općine Velika 

Trnovitica 23. siječnja 2020. godine, a pored toga, Povjerenstvo će o rezultatima 

kandidatkinje obavijestiti i telefonskim putem. 

Kandidatkinje koje ispravno riješe najmanje 50%  pisanog dijela provjere znanja i 

sposobnosti, bit će pozvane na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti. 

 

 

 

III. 

 

Ne postoji mogućnost naknadne pisane provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na 

razloge zbog kojih bi kandidatkinje bile eventualno spriječene da pristupe provjeri u navedeno 

vrijeme. 

 

Smatra se da je kandidatkinja, koja se u navedeno vrijeme ne odazove pisanoj provjeri, 

povukla prijavu na natječaj. 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

        Andrea Jandrić, univ. bacc. oec. 

 

 

 

 


