
                                                      
 

             REPUBLIKA HRVATSKA     

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA BOŠNJACI 

        Jedinstveni upravni odjel 

    Povjerenstvo za provedbu oglasa 

KLASA: 112-03/20-03/01 

URBROJ: 2212/03-04-20-16 

U Bošnjacima, 09. listopada 2020. godine 

 
 

 

POZIV 
 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - INTERVJU 
 

 

I. Na temelju članka 20. 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) Povjerenstvo za 

provedbu Oglasa za prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bošnjaci, na radno mjesto stručni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja žena 

Općina Bošnjaci 2“ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od 

tri mjeseca i radno mjesto referent – administrator u provedbi projekta „Program zapošljavanja 

žena Općina Bošnjaci 2“ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u 

trajanju od tri mjeseca, dana 09. listopada 2020. godine provelo je pisano testiranje kandidata. 

 

Na pisano testiranje pozivom od 01. listopada 2020. godine objavljenim na web stranici 

Općine Bošnjaci i Oglasnoj ploči Općine Bošnjaci dana 02. listopada 2020. godine pozvana 

su tri kandidata/kinje. 

 

Pisanom testiranju provedenom dana 09. listopada 2020. godine pristupili su pozvani 

kandidati/kinje kako slijedi: 
 

- za radno mjesto stručni suradnik – voditelj projekta „Program zapošljavanja žena Općina 

Bošnjaci 2“ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri 

mjeseca: 
 

1.   Dominik Perakić 

 

- za radno mjesto referent – administrator u provedbi projekta „Program zapošljavanja žena 

Općina Bošnjaci 2“ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju 

od tri mjeseca: 

-  

1. Andrea Matić 

 

    Sukladno javno objavljenim uvjetima za testiranje kandidata, intervju će biti proveden samo       

s kandidatima/kinjama koji su na provedenom pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% 

bodova iz svakog poglavlja provjere znanja. 
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II. Nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja Povjerenstvo za provedbu Oglasa poziva 

 

 

NA INTERVJU 

 

Kandidate/kinje koji su na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje) ostvarili 

najmanje 50% bodova iz svakog poglavlja provjere znanja na provedenom testiranju i to:   
 

1. Dominik Perakić 

2. Andrea Matić 

 

Intervju će se održati dana 15. listopada 2020. godine (četvrtak) u 8,00 sati u Vijećnici 

Općine Bošnjaci, Trg fra B.T. Leakovića 15, Bošnjaci. 

 

     Kandidat/kinja koji/a pristupe intervjuu dužan/a je predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.  

      

     Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na Oglas.  

 

 

                                                                           POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA 


