
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA IVANKOVO 

Jedinstveni upravni odjel 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  

KLASA: 112-02/21-01/01 

URBROJ:2188/03-03/1-21-6 

U Ivankovu, 09. veljače 2021. 

 

Na temelju članka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Javnog 

natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na 

neodređeno vrijeme (Narodne novine broj 7/21.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

provedbu javnog natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Ivankovo na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 2188/03-03/1-21-4, 

od 21. siječnja 2021.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, objavljuje  

 

POZIV 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti 

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju stručne i opće uvjete iz 

Natječaja za prijam službenika/službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na 

neodređeno vrijeme: 

 

ODSJEK ZA PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA I JAVNU NABAVU 

1. Referent – administrativni tajnik  

1. Marina Perić, Kolodvorska 16A, Ivankovo 

2. Antonija Čajkovac, Ljudevita Gaja 12A, Prkovci 

 

 

pozivaju se  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 15. veljače 2021. (ponedjeljak) 

koja će se održati u učionici Doma branitelja Ivankovo (Sportska dvorana Ivankovo 1. 

kat), Bošnjaci 10, Ivankovo u 16:30 sati. 

 

II. Postupak obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju 

stručne i opće uvjete iz Natječaja. 



Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao je prijavu na 

Natječaj. 

Prethodna provjera znanja provodi se pisanim testiranjem i intervjuom.  

Utvrđivanje identiteta kandidata obavlja se uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

Pisano testiranje provodi se kroz ukupno 10 pitanja iz 5 područja provjere iz navedenih pravnih 

izvora. Pisanom provjerom znanja i sposobnosti može se ostvariti do 10 bodova. Na pisanom 

testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, 

razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti provedbu provjere.  

Pisano testiranje traje 60 minuta. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog 

područja povjere (najmanje 1 bod iz svakog područja provjere tj. ukupno 5 bodova) na 

provedenom pisanom testiranju. 

Intervju se provodi istog dana poslije pisanog testiranja 15. veljače 2021. u 18 sati.  

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme (dalje u tekstu: 

Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, sposobnost i motivaciju za 

rad. Na intervju je moguće ostvariti najviše 10 bodova.  

 

III.  Područje provjere i pravni izvori: 

 

Područje provjere: 

- Osnove ustavnog uređenja, 

- Lokalna i područna (regionalna) samouprava, Statut Općine Ivankovo, 

- Službenički i namještenici odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

- Opći upravni postupak,  

- Uredsko poslovanje. 

 

 

Pravni izvori: 

- Ustav RH (NN br. 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 

76/10., 85/10. i 5/14.) 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) 

- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.) 

- Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09.) 

- Statut Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije 14/09., 

3/13., 2/18. i 4/20.) 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 

JAVNOG NATJEČAJA 

 

 

Dostaviti: 

1. Web stranica Općine Ivankovo 

2. Pismohrana, ovdje 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157

