
 
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA LUPOGLAV 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja 
za prijem u radni odnos na neodređeno 
vrijeme na radno mjesto Komunalnog 

radnika u JUO Općine Lupoglav 
 
KLASA: UP/I-112-01/21-01/01  
URBROJ: 2163/07-09-21-5 
Lupoglav, 5. svibnja 2021. 
 

 

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), 

objavljuje se: 

 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU  

ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijem u radni odnos u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lupoglav (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), za radno mjesto: 

KOMUNALNOG RADNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LUPOGLAV 

- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme u trajanju 40 

(četrdeset) sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, (Natječaj objavljen 

u „Narodne novine“, broj 41/21., od dana 16.4.2021.) utvrdilo je da provjeri znanja može 

pristupiti 1 (jedan) kandidat koji ispunjuje formalne uvjete iz oglasa i to: 

 
1. IVAN PUŽAR iz Boljuna, Vranja-Mavrovija 2a. 

Navedeni kandidat poziva se na provjeru znanja koja će se održati 13. svibnja 2021. 
godine (četvrtak) u 9:30 sati u zgradi Općine Lupoglav, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav, 
poštujući propisane epidemiološke uvjete vezane uz COVID-19. 

 
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi 

fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe. 
 

Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja, bez obzira na razloge koje kandidata 
eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 
 

Smatra se da ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja, povlači prijavu na oglas. 

 
Smatrat će se da je prijavu povukao kandidat ukoliko na provjeri znanja remeti mir i/ili 

pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat. 
 

Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja i to iz opće kulture. 
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pismenom dijelu ostvariti najviše 

10 bodova. 
Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova. 



Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta. 
 

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. 
 

Intervju se provodi s kandidatom ukoliko je ostvario najmanje 50% bodova iz pismene 
provjere znanja, odnosno najmanje 5 bodova iz provjere znanja opće kulture. 

 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom prilikom intervjua utvrđuje interese, 
profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, 
komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. 
 

Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 
1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju. 
 

Nakon provedene provjere znanja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang 
listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
 

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od dana 16. 
travnja 2021. godine, objavljenoj na službenoj web stranici Općine Lupoglav, www.lupoglav.hr 

i Oglasnoj ploči.  
 

O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten. 

 

Ovaj Poziv objavljuje se na navedenoj web stranici i Oglasnoj ploči Općine Lupoglav. 
 
 
 
 

Predsjednik Povjerenstva  
                                                                                                        Aleksandar Puh, v.r.  
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