
             
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PISAROVINA 

Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 

Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 112-02/22-01/1 

URBROJ: 238-21-3-22-3 

Pisarovina, 06.12.2022 godine. 

 

Na temelju članka 20. stavka 4. 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 u službu referenta-komunalnog redara (KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 238-21-3-22-1) od 

28.11.2022. godine, a objavljenog u Narodnim novinama broj 139/2022 dana 30.11.2022. godine i 

Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu Komunalnog redara u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina (KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 238-21-3-22-2) od 

28.11.2022. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Općine Pisarovina, 

objavljuje sljedeću 

 

O B A V I J E S T 

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 

 

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu referenta-komunalnog redara 

objavljenog u Narodnim novinama broj 139/2022 dana 30.11.2022. godine, stranicama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje te web stranici Općine Pisarovina. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina. 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju 

formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na 

pisano testiranje/provjeru praktičnog rada, putem e-maila. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji 

na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova iz pisanog testiranja. 

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na 

predmetni natječaj. 

Pisani dio prethodne provjere znanja i sposobnosti održati će se: u prostorijama Općine Pisarovina, 

na adresi Trg hrvatskih velikana br. 1, 10.451 Pisarovina u utorak 13. prosinca 2022. godine s 

početkom u 9:30 sati. 

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata 

predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  

Intervju za kandidate koji budu ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja obavit će se 

u petak 16. prosinca 2022. godine sa početkom u 9:30 sati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 


