
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Povjerenstvo  za provedbu postupka  

za prijem u službu vježbenika  

KLASA:  112-03/22-01/1 

URBROJ: 2133-17-04/02-22-5 

Vojnić, 22. travnja 2022. godine  

 

 

Na temelju članka  20., 21.  i 22. Zakona o   službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj; 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  

Povjerenstvo za  provedbu postupka prijema u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Vojnić  daje slijedeću  

 

 

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU TESTIRANJA  

 

U Narodnim novinama, broj 44/2022, objavljen je Javni natječaj  za prijem u službu  u 

Jedinstveni  upravni odjela Općine Vojnić vježbenika  na radnom mjesto - viši referent za 

administrativne poslove, na određeno puno radno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u 

trajanju od 12 mjeseci.  

 

 

I. VRIJEME TESTIRANJA 

 

Testiranje kandidata za navedeno radno mjesto održati će se u prostorijama  Općine Vojnić, 

Trg Stjepana Radića 1, Vojnić, zgrada Općine, 1. kat, prostorija vijećnice, dana  29. travnja  

2022. godine (petak) s početkom u 9.00 sati. 

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu i koji  

ispunjavaju  formalne  uvjete  javnog natječaja. 

 

Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu  te  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  

javnog natječaja  i  mogu pristupiti testiranju su: 

1. Đurđa Lukač  

 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji su zaprimili obavijest da se ne smatraju   

kandidatima jer nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete 

javnog natječaja. 

 

Svi kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Kandidat koji nije 

pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Za vrijeme testiranja kandidati su 

dužni postupati prema uputama službenih osoba.   

                                  

 

 

  



II. PRAVILA TESTIRANJA  

 

Kandidati su dužni doći u  Općinu Vojnić 10 minuta prije početka testiranja. Po dolasku  na  

provjeru znanja, sposobnosti i vještina od kandidata će biti zatraženo predočavanje 

odgovarajuće identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica) radi  utvrđivanja identiteta.  

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi 

da nisu podnijele prijavu na javni natječaj. 

  

Po utvrđivanju identiteta kandidata istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, 

sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta koja su jednaka za sve 

prijavljene kandidate. 

 

Za vrijeme testiranja u Općini Vojnić kandidati su dužni postupati prema uputama službenih 

osoba. U slučaju nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te 

se neće smatrati kandidatima u postupku javnog natječaja. 

  

Za vrijeme provjere znanja, sposobnosti i vještina nije dopušteno:  

− koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,  

− koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,  

− napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,  

− razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. 

  

Ukoliko kandidat postupa na nedopušteni, prethodno opisani način, bit će udaljen s testiranja,  

njegov rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati te se neće smatrati kandidatom u postupku javnog 

natječaja. 

 

Razgovor (intervju) s kandidatima / kandidatkinjama koji će zadovoljiti na testiranju obavit će 

se istog dana u prostorijama Općine Vojnić  

  

Sa sadržajem i načinom testiranja kao i s pravnim izvorima za testiranje kandidati su upoznati 

u objavi: https://www.vojnic.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.3.-OBAVIJEST-I-UPUTE-

KANDIDATIMA-VJEZBENIK.pdf  

 

 

               

Povjerenstvo  za provedbu postupka za prijem u službu vježbenika 
 

 

OVA OBAVIJEST JE OBJAVLJENA NA SLUŽBENIM STRANICAMA OPĆINE VOJNIĆ,  

www.vojnic.hr  

dana 22. travnja  2022. godine u  13,00  sati 
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