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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                   GRAD DARUVAR 

               Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, postorno  

                           uređenje i komunalne djelatnosti 

     
KLASA: 112-01/18-01/01 

URBROJ: 2111/01-04-04/1-18-4 

Daruvar,  30. svibnja 2018. g. 

 

   

POZIV NA PRETHODNU 

PROVJERU ZNANJA I 

SPOSOBNOSTI  

                                                      (PISANO TESTIRANJE) 

 Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu 

Grada Daruvara. 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 29. svibnja 2018. g., prema 

pravodobno pristiglim prijavama u postupku natječaja za prijam u službu na 

neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno 

uređenje i komunalne djelatnosti Grada Daruvara - referent za komunalno i 

poljoprivredno redarstvo, utvrdilo je rang listu kandidata koji ispunjavaju 

formalne uvjete te su ostvarili pravo na provjeru znanja pisanim testiranjem. 

 

I. Za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za 

komunalno i poljoprivredno redarstvo" u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada Daruvara 

pisanom testiranju može pristupiti jedan kandidat i to: 

 

1. SANJIN ROMOZI, građevinski tehničar, J. Runjanina 14, Daruvar 

 II. Podnositelj prijave jedini je prijavljeni kandidat na javnom natječaju. Prijava na 

natječaj zadovoljava formalne uvjete bila pravodobna i potpuna (zadovoljava opće i posebne 

uvjete natječaja /određeni stupanj stručne spreme, određena struka, radni staž u struci 

najmanje 1 godina, te sadrži uz prijavu i životopis i sve priloge dokumentacije navedene u 

natječaju). 
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 III. Kandidat naveden pod točkom I. poziva se na pisano testiranje, zakazano za 

dan 06.  lipnja 2018. g., u 9,00 sati, u Upravi Grada Daruvara, Trg kralja 

Tomislava 14, Daruvar, Velika vijećnica – soba br. 18, I. kat 
 

 Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. 

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove do 9,00 sati, bez obzira 

na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je kandidat prijavu povukao i u 

slučaju da na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će 

biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu. 

 

 Kandidat na pisanom testiranju može ostvariti najviše 10  

bodova. 

 Testiranje traje 60 minuta. Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari 5 i više bodova 

bit će pozvan na intervju. 

 Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti o radnom 

mjestu,plaći i pisanom testiranju koje je objavljeno na web stranici Grada Daruvara 

(www.daruvar.hr).
 
 

 IV. Rezultat pisanog testiranja bit će objavljen najkasnije do 07. lipnja 2018. godine) 

na oglasnoj ploči Grada Daruvara. 

 Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 5 ili više bodova, bit će 

telefonski pozvan na intervju, što može biti isti dan s objavom rezultata, a najkasnije 07. 

lipnja do 14,00 sati. 

 

 V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Daruvara. 

 

                                                                                                      Povjerenstvo  

                                                                                               za provedbu natječaja 

                                                                                                       Predsjednica 

                                                                                      Olga Šimon-Danek, mag. iur. 
                                                                                              


