
             

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA  ŽUPANIJA

 OPĆINA  FERIČANCI

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja

KLASA: 112-02/21-01/10
URBROJ: 2149/03-21-01-3

Feričanci, 17. kolovoza 2021.g.

Predmet:     Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci,
        na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Referent – komunalni redar 

Sukladno čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu postupka 
javnog natječaja za prijam u službu objavljuje 

POZIV
 na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Dana 23. kolovoza 2021. godine obaviti će se pisano testiranje za prijem u službu Referenta- 
komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Feričanci, u prostorijama Općine Feričanci, 
Trg M. Gupca 3, s početkom u 09:00 sati. 

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati za koje je Povjerenstvo za provedbu postupka 
javnog natječaja utvrdilo da ispunjavaju formalne uvjete. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: 

1. MARIJAN PRKA, Petrovac 22, Feričanci, 
2. FILIP MARUNICA, D. Pejačević 167, Feričanci, 
3. ANTONIJA TOMAC JURČEVIĆ, J. Kozarca 4, 31512 Feričanci, 
4. DOMAGOJ MARINIĆ, Osilovačka 38, Feričanci.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja 
povukao prijavu na natječaj. 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. 
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja. 
Pisani test sastojati će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor bodovati će se sa 1 bod, što će dati broj 
bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10). 
Testiranje traje 30 minuta. 

Izvori za pripremu kandidata/kandidatkinja za testiranje: 



1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20 )
2. Statut Općine Feričanci ( ˝Službeni glasnik  Općine Feričanci” br. 02/21)

      3. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( ˝Narodne novine˝ broj  68/18, 110/18, 32/20 ).
4. Odluka o komunalnom redu Općine Feričanci (˝Službeni glasnik  Općine Feričanci”

br. 04/19)
      5. Zakon o građevinskoj inspekciji (˝Narodne novine˝ broj  153/13)

6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (˝Narodne novine˝ broj  94/13, 73/17, 14/19
 i 98/19)

Intervju (razgovor) sa kandidatima koji ostvare više od 50% bodova na pismenom testiranju, obaviti 
će se odmah nakon pismenog testiranja u prostorijama Općine Feričanci. 

Ovaj poziv je objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Općine Feričanci. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 


