
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
      Povjerenstvo za provedbu natječaja  
za prijem u službu na određeno vrijeme 
 u Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac 
         na radno mjesto voditelj projekta 
„Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“ 
 
Klasa: 112-03/20-01/2 
Urbroj: 2123/07-04-20-4 
 
U Zrinskom Topolovcu, 16.listopada 2020. 
 
Na temelju članaka 22. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – pročišćeni 
tekst), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja 
projekta  „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“   objavljuje 
 
 

P O Z I V 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 
 

1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti troje kandidata, a to su:  
 

1. Jelena Brkić, 
2. Janja Sertić, 
3. Maja Dragić. 

 
 
2. Testiranje za kandidate naznačene u točki 1. održati će se 23. listopada 2020. u 10 h u 
prostorijama Općine Zrinski Topolovac. 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. 
 
3. Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razloge, 
povukao prijavu na natječaj. 
Samo kandidati koji na pismenom testu riješe točno više od 50% testa, biti će pozvani na 
razgovor.  
 

4. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni isti dan, te nakon objave rezultata slijedi 
razgovor za kandidate koji su zadovoljili.  
 

Područja testiranja: 

1. Lokalna uprava i samouprava 
2. Opći upravni postupak 
3. Uredsko poslovanje 
4. Projekt Zaželi 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 
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1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 33/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11, 04/18), 

3. Statut Općine Zrinski Topolovac (Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac br: 
01/18), 

4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine broj 47/09), 
5. http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-

prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/   pitanja i odgovori u vezi projekta 
Zaželi 
 

 
 
 
 
                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 
                Đuro Smrček 

 

 

 


