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POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 U POSTUPKU PRIJMA na radno mjesto – komunalni radnik za pomoćne 

komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Virje 
 
 
 
Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor): 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam namještenika 
 
Naziv radnog mjesta: komunalni radnik za pomoćne komunalne poslove 
 
Javni natječaj objavljen: 
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 20/20 od 21.2.2020. i na internetskim 
stranicama Općine Virje www.virje.hr   
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj  je 29. veljače 2020. godine.  
 
Na temelju članka 20., a u svezi s člankom 22. i člankom 116. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli 
pravodobno i uredne te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja 
 

p o z i v a j u  s e  
 
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja 
i pravnih izvora prethodno navedenih na www.virje.hr  
Pisano testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta održati će se dana  
 

10. ožujka 2020. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati 
u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10. 

 
 
Pisano testiranje će trajati maksimalno 60 minuta. 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. 



 
Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a 
time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati: 
 

1. Dražen Brcković, Virje 
2. Saša Stružan, Virje 
3. Tomislav Posavec, Virje 
4. Igor Jakopović, Virje 
5. Ivica Buđanec, Šemovci 
6. Tihomir Posavec, Virje 
7. Ivica Gabaj, Miholjanec. 

 
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja iz općeg znanja i znanja o sustavu 
lokalne samouprave te odnosima službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi 
(npr.  povrede službene dužnosti, način prestanka radnog odnosa). 
Pravi izvor za pripremanje kandidata: 

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19)  

 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju 
prijavu na natječaj. 
 
Intervju (razgovor) s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom 
testiranju održat će se nakon utvrđivanja rezultata testiranja istog dana. 
Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje 
određeni broj bodova od 1 do 10. 
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Virje. 
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