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                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
             JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam  
u službu na određeno vrijeme 

 

KLASA: 112-02/22-01/1     

URBROJ:  2140-14/04-22-2 

Hum na Sutli, 5. siječanj 2022.  

 

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO VISI STRUČNI REFERENT ZA DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI  (1 IZVRŠITELJ – M/Ž), NA ODREĐENO VRIJEME 

 

Pozivaju se kandidati koji su  podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvijete 

(tablica kandidata u privitku)  na testiranje koje će se održati  10. siječnja 2022. godine u ponedjeljak u 

9,00 sati u prostorijama Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na slijedeći način: 

-pismena provjera znanja 

-intervju sa kandidatima iz područja obavljanja poslova višeg stručnog  referenta, 

intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su na pismenom testiranju odgovorili na najmanje 50% točnih 

odgovora. 

Kandidati pristupaju intervjuu s povjerenstvom dana 10. siječnja 2022. godine s početkom u 11 sati u 

prostorijama Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli. 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način 

testiranja prethodno je objavljen na internetskoj stranici Općine www.humnasutli.hr  

Povjerenstvo na intervjuu s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad 

na radnom mjestu administrativnog referenta, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate 

ostvarene u današnjem radu. 

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Općine Hum na Sutli izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže 

i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testu i intervjuu, a koja 

donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata. kandidata. 

PRAVILA TESTIRANJA 

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (predočit prije početka testiranja povjerenstvu) 

i kemijsku olovku. Test se piše 45 minuta. Za vrijeme testiranja nije dozvoljeno korištenje mobitelom 

niti bilješkama.  

Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, ne smatraju se više kandidatima na natječaju. 
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