
                          

         REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA VRPOLJE

Povjerenstvo za provedbu natječaja(oglasa)

Klasa: 112-01/21-02/07
Urbroj: 2178/11-02-21-12
Vrpolje: 5. studenog 2021.g.                                                      

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br.  86/08,  61/11,04/18,  112/19), 
Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Vrpolje, donesenog od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje 
(Klasa : 112-01/21-01/05, Ur.broj: 2178/11-04-21-1, od 27. rujna 2021.g.), Povjerenstvo za 
provedbu natječaja(oglasa) za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje objavljuje  

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  ZA RADNO MJESTO 
VIŠI REFERENT – VODITELJ PROJEKTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

OPĆINE VRPOLJE

1. Pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Vrpolje  raspisao  je Oglas za prijam u službu 
na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje, na radno mjesto viši referent – 
voditelj projekta (jedan izvršitelj) Natječaj je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje (burza rada), dana 05. listopada 2021. godine i internet stranici  Općine Vrpolje 
(www.vrpolje.hr.). 

2. Povjerenstvo za provedbu natječaja (oglasa) za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Vrpolje na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta), sastalo se  dana 25. listopada 2021. 
godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na Oglas te je utvrdilo da na prethodnu provjeru 
znanja i sposobnosti mogu pristupiti slijedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu 
te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:

• Mihaela Kolar,
• Mirta Lukačević,
• Janja Barac,
• Andrea Bolčević.

3. Kandidati iz točke 2. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim 
testiranjem koje će se provesti u prostorijama Općine Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 
Vrpolje dana:

12. studenog 2021. godine (petak) u 9,00 sati

4. Ostale informacije vezane uz pisanu provjeru znanja te provjeru praktičnog rada na računalu  
kao i pravni izvori iz kojih se provodi pisana provjera  navedeni su  u opisu  poslova  za  radno  mjesto  

http://www.vrpolje.hr/


viši referent – voditelj projekta koji su objavljeni uz Oglas na službenoj stranici Općine Vrpolje 
www.vrpolje.hr. 

5. Kandidat mora ostvariti minimalno 50% od ukupnog broja bodova na pisanoj provjeri 
znanja kako bi mogao pristupiti praktičnoj provjeri rada na računalu. Isto tako intervju se provodi 
samo s kandidatima koji su uspješno položili pisanu provjeru znanja i praktični dio na računalu. 

6.  Nakon provedene pisane provjere znanja, praktičnog rada na računalu i intervjua, 
Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ostvarenim ukupnim rezultatima. 
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