
 

 

 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA ŠTEFANJE 
       POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 
                         OGLASA   
 
KLASA: 112-03/22-01/01 
URBROJ: 2110/03-03-22-18 
Štefanje, 13. srpnja 2022.g.  
 
 
 Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. 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 oglasa objavljenog na stranicama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 28. lipnja 2022. godine za prijam u službu na 
određeno vrijeme radi zamjene na radno mjesto Viši referent za opće i upravno-
administrativne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje,    u t v r đ u j e  
 

LISTU KANDIDATA 
 
prijavljenih na radno mjesto radi zamjene – Viši referent za opće u upravno-
administrativne poslove u Jednistveni upravni odjel Općine Štefanje koji ispunjavaju 
formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna:  
 

1. Sandra Poljanac  
2. Janja Sertić  

 
Lista kandidata (po redosljedu zaprimanja prijava) zaključena je s rednim brojem 2.  
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem internet stranice Općine Štefanje i oglasne 
ploče naprijed navedenim kandidatima upućuje  
 
 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  
(pisano testiranje i intervju) 

 
Pisana provjera znanja i sposobnosti i intervju kandidata koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz oglasa održati će se  

 
u utorak, 19. srpnja 2022. godine (utorak), s početkom u 09,00 sati u Općini 

Štefanje, Štefanje 61, u prostorijama općinske vijećnice. 
 
 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se nakon objavljenog 
oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne 
službenice na radno mjesto – Viši referent za opće u upravno-administrativne 
poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, objavljenog na stranicama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. lipnja 2022. godine, a istom pristupaju 
samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u oglasu.   
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S kandidatima koji su uspješno položili pisani test, provest će se intervju (razgovor). 
Smatra se da je kandidat uspješno položio pisani test ukoliko ostvari maksimalno 
50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na pisanom testiranju.  
 
Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni 
oglas. Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti bez obzira na 
razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u nazočno vrijeme.  
 
Ovaj poziv objavit će se na internet stranici Općine Štefanje, www.stefanje.hr i 
Oglasnoj ploči Općine Štefanje.  
 
 
                     Povjerenstvo za provedbu  
                                                                                                oglasa   

 

http://www.stefanje.hr/

