
 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJI VIDOVEC 

Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 110-01/16-01/02 

URBROJ: 2109/07-16-7 

Donji Vidovec, 03.kolovoz 2016. 

 
 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u svezi Javnog natječaja za 

prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Vidovec, objavljuje se 

 

OBAVIJEST O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA 

ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU 

ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE NAĈINU OBAVLJANJA PREHODNE PROVJERE 

ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

za prijem u službu na radno mjesto: 

KOMUNALNI REDAR,1 izvršitelj (m/ž), na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na 

neodreĎeno vrijeme uz  probni rad od 3 mjeseca 

 

Javni natječaj za prijem u službu komunalnog redara objavljen je u "Narodnim novinama" broj 

71/2016 od 03.08.2016.godine. 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE: 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) 

- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09) 

- Odluka o komunalnom redu Općine Donji Vidovec („Službeni glasnik MeĎimurske županije“ 

broj 16/07) 

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI: 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na 

natječaj. 

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. 

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja, od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće 

isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrĎivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu 

dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. 

Po utvrĎivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi 

navedenih zakona. 

 



 

Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja. 

Svaki toĉan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na provjeri znanja na pismenom dijelu 

ostvariti najviše 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 koncentraciju kandidata, a 

mobitel je potrebno isključiti. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. Pisano testiranje traje 

maksimalno 30 minuta. 

Provjera praktičnog znanja (poznavanje rada na računalu) i Intervju se provodi samo s 

kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom 

pisanom testiranju. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrĎuje  komunikativnost, 

profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. 

Na provjeri praktiĉnog znanja kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. 

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 5 bodova. 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o 

provedenom postupku i utvrĎuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova 

na pisanom testiranju, provjeri praktičnog znanja i intervjuu. 

 

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Općine Donji 

Vidovec ( www.donjividovec.hr ) i na oglasnoj ploĉi Općine Donji Vidovec, najmanje 5 

dana prije testiranja. 

Na web stranici i oglasnoj ploĉi biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete natjeĉaja s kojima će se provesti testiranje. 

 

   

         v.d. Pročelnika JUO 

 

                  Damir Lukša 

http://www.donjividovec.hr/

