
 

 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
Jedinstveni upravni odjel  
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
KLASA: 024-05/22-01/017 
URBROJ: 2163-32-01-22-23   
Nedešćina, 30. rujna 2022.    
 
 
Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18. i 

112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, u postupku provedbe raspisanog Javnog 

natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna 

mjesta:  viši  savjetnik  za  gospodarstvo,  razvoj,  financije i EU projekte, viši referent za 

prostorno uređenje i gradnju i referent za financije i računovodstvo – vježbenik, objavljenog 

dana 31. kolovoza 2022. godine u „Narodnim novinama“, u broju 100/22, objavljuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

 

 

I. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se slijedeći kandidati: 

- za radno mjesto viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte: 

                       - I.G.V., Labin 

- za radno mjesto referent za financije i računovodstvo – vježbenik: 

 

- N.C., Koromačno 

- M.K., Nedešćina 

- K.M., Pićan                      

 

Naprijed navedeni kandidat ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta: viši savjetnik za 

gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz 

obvezni probni rad od 3 mjeseca, viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), 

na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent za financije i 

računovodstvo – vježbenik, (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog 

staža od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. 



II. Pozivaju  se  kandidati  iz  točke  I. ovog Poziva da pristupe pisanom testiranju koje će se 

održati u     

SRIJEDU, 12. listopada 2022. godine, u 9:00 sati. 
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) održat će se u 
prostorijama Vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103. 
 
Na pisano testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. 
 
III. Pisano testiranje započet će nakon provjere identiteta i uvodnih napomena od strane 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. 

Pisano testiranje traje 60 minuta. 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji kandidata 

možebitno priječe da pisanom testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio pisanom testiranju u naznačeno vrijeme, povukao 

prijavu na javni natječaj. 

Istoga dana nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja biti će proveden intervju s 

kandidatima ukoliko isti ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. 

O vremenu provedbe intervjua kandidati će biti obavješteni usmeno istodobno s rezultatima 

pisanog testiranja putem kontakt telefona navedenog u prijavi. 

IV. Obavijesti o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja 

provjere (pisanog testiranja) te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru 

navedene su u tekstu OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA 

PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PODRUČJE 

PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU, 

a koji su prethodno objavljeni na web stranici Općine Sveta Nedelja (www.sv-nedelja.hr) i na 

Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja. 

V.  Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Sveta Nedelja i Oglasnoj ploči Općine 

Sveta Nedelja. 

 

 
                                                                                                  Predsjednik 
                                                                          Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
   
                                                                                                Dean Ilijevski, v.r. 
 


