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Jakovlje, 13. kolovoza 2019.  

 
 Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenik – komunalni radnik u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Jakovlje objavljuje: 

POZIV 
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) 

 
 Dana 21. kolovoza 2019. godine (srijeda) s početkom u 8,00 sati u sjedištu Općine 
Jakovlje, u Jakovlju, Ulica Adele Sixta 2, održat će se postupak prethodne provjere znanja i 
sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta  

Namještenik - komunalni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, 
a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme, 
objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19. od 31. srpnja 2019. godine, oglasnoj ploči Općine 
Jakovlje  i na web stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr. 

Povjerenstvo je utvrdilo da 1 (jedan) kandidat ispunjava formalne uvjete javnog natječaja 
i može pristupiti pisanom testiranju i to: 

 
1. Danijel Gajski.  

 
Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi 

identifikacije.  
 Kandidati koji neće pristupiti pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijave na 
natječaj.  
 Kandidat koji će remetiti mir tijekom rješavanja testa i/ili pokuša komunicirati s drugim 
kandidatom ili prepisivati, već pri prvom takvom ponašanju bez prethodne opomene bit će 
oduzet test i smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.  
 Pisani test sastojat će se od 10 (deset) pitanja. Svaki točan odgovor boduje se s 1 
(jednim) bodom. 1 (jedan) bod može se ostvariti samo potpunim točnim odgovorom. Kod pitanja 
potrebno je odabrati između ponuđenih odgovora, što se čini zaokruživanjem samo jednog 
ponuđenog odgovora ili objasniti određene radnje.  
 Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.  
 O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno istog dana u srijedu, 21. 
kolovoza 2019. godine u 9,30 sati u prostorijama Općine Jakovlje i odmah nakon toga biti će 
obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova u pisanom testiranju.   
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Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:  
1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 

41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i  05/14), 
2. Zakon o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12 i 89/17),  
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18). 

 
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Jakovlje  www.jakovlje.hr.i oglasnoj ploči 

Općine Jakovlje.   
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
         PREDSJEDNIK 
                Stjepan Horvatović  
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