
Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci na neodređeno vrijeme za 

sljedeća radna mjesta  

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA – 1 izvršitelj na neodređeno radno 

vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca 

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTARTIVNE POSLOVE – 1 izvršitelj na 

neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca 

3. SPREMAČ – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca, na 

nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno 

 

u sastavu Robert Matić, predsjednik, Dolores Kelić, članica i Katica Miletić, članica dana 8.12.2022. godine 

s početkom u 16:00 sati donosi 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU 

JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

DONJI ANDRIJEVCI 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Andrijevci raspisala je javni natječaj za prijam u 

službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad 

u trajanju od tri mjeseca javni natječaj za sljedeća radna mjesta: 

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA – 1 izvršitelj na neodređeno radno 

vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca 

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTARTIVNE POSLOVE – 1 izvršitelj na 

neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca 

3. SPREMAČ – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca, na 

nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno.  

 

Javni natječaj je objavljen na stranicama Narodnih novina br. 134/2022, 7657 dana 16.12.2022. godine te na 

službenim internet stranicama općine Donji Andrijevci. 

 

Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj bio je 24.11.2022. godine. Na službenim internet stranicama 

Općine Donji Andrijevci objavljeni su podaci propisani u članku 19. stavak 6. ZSN. 

 

Na natječaj je zaprimljeno 8 prijava i to: 3 prijave za radno mjesto br.1, 2 prijave za radno mjesto br. 2 i 3 

prijave za radno mjesto br.3. 

 

Zapisnikom povjerenstva za provedbu javnog natječaja od 29.11.2022. godine utvrđeno je: 

 

Za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA jedna prijava (IP) je 

pravodobna, potpuna i ispunjava formalne uvjete, dvije prijave (DP i MK) ne ispunjavaju formalne uvjete. 

 

Za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTARTIVNE POSLOVE obje prijave 

(IŠ i DP) su pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete. 

 

Za radno mjesto SPREMAČ jedna prijava (VM) je pravodobna, potpuna i ispunjava formalne uvjete, dvije 

prijave (GB i MB) ne ispunjavaju formalne uvjete. 



 

Utvrđena je sljedeća lista kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane 

natječajem te time ostvaruju pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata: 

 

1. IP - za radno mjesto br.1 

2. IŠ - za radno mjesto br.2 

3. DP - za radno mjesto br.2 

4. VM - za radno mjesto br.3 

 

Dana 1.12.2022. putem službene internet stranice općine Donji Andrijevci, oglasne ploče Općine Donji 

Andrijevci te elektroničkom poštom svakom pojedinom kandidatu i telefonskim putem upućen je poziv za 

prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a koji se sastojao od pisane provjere znanja, provjere znanja rada na 

računalu (samo za radna mjesta broj 1. i 2.) te intervjua. 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti – pisana provjera znanja i provjera znanja rada na računalu te 

intervju održano je 7.12.2022. godine u prostorijama općine Donji Andrijevci s početkom u 16:00 sati. 

Odaziv na testiranje i rezultati testiranja prikazani su u sljedećoj tablici: 

 

 

Ime i prezime 

kandidata 

Pristupio/la 

testiranju 

Broj bodova 

ostvarenih 

na pisanom 

testiranju 

provjere 

znanja 

Pravo 

pristupa 

na 

provjeru 

znanja 

rada na 

računalu 

Broj bodova 

ostvaren 

na 

testiranju 

rada na 

računalu 

Pravo 

pristu

pa na 

interv

ju 

Broj 

bodova 

ostvare

n na 

intervj

uu 

Ukupan 

broj 

bodova 

IP DA 8,5/10 DA 10/10 DA 9,5/10 28/30 

IŠ DA 8,5/10 DA 9,5/10 DA 10/10 28/30 

DP NE       

VM DA 9/10 NP  DA 9,5/10 18,5/20 

 

U skladu s člancima 22. i 23. ZSN-a, Povjerenstvo utvrđuje sljedeću: 

 

RANG–LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA 

 

Redni  

broj 

Ime i prezime Ukupan 

broj bodova 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA 

1. IP 28 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ADMINISTARTIVNE POSLOVE 

1. IŠ 28 

SPREMAČ 

1. VM 18,5 

 

Napomena: 

Ovo je skraćeno izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Donji Andrijevci, detaljno izvješće arhivirano je u arhivi Općine Donji Andrijevci. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  


