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Trpinja, 4. listopada 2018. 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima održanog pisanog testiranja te vremenu i mjestu 

održavanja intervjua s kandidatima za radno mjesto POMOĆNIK PROČELNIKA ZA 

FINANCIJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI: 1 izvršitelj / izvršiteljica (objavljen u 

„Narodnim novinama“ broj 80/18) 

 

Na pisanom testiranju održanom dana 4. listopada 2018. godine s početkom u 7.30 sati, 

kandidati koji su pristupili istome ostvarili su sljedeće rezultate: 

 

R.br. Ime i prezime 

kandidata 

Broj točnih 

odgovora 

Broj ostvarenih 

bodova 

Pravo pristupanja 

intervjuu 

1. Sanja Manojlović 10 10 DA 

2. Miloš Miodragović 5 5 DA 

 

Slijedom navedenoga,  kandidati koji se pozivaju na intervju su: 

 

1. Sanja Manojlović 

2. Miloš Miodragović 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja će intervju sa kandidatima održati dana 11. listopada 

2018. (četvrtak) s početkom u  7.30 sati (sukladno gore navedenom redoslijedu, određenom 

prema broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju), na adresi Općina Trpinja, Gajčanska 

1, Trpinja, u prostorijama Općinskog vijeća (općinska vijećnica). 

 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima (intervju) utvrđuje interese, profesionalna postignuća 

i  ciljeve, komunikacijske vještine te motivaciju kandidata za predmetno radno mjesto. Maksimalan 

ostvariv broj bodova na intervjuu je 10 (sukladno objavljenom Prilogu 1. Javnom natječaju-

informacije kandidatima o opisu posla, plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti kandidata te područje i pravni izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru-

dostupnom na internet stranici Općine Trpinja te oglasnoj ploči Općine Trpinja od dana 7. rujna 

2018. godine). 

 

Ova Obavijest objavit će se na web stranici Općine Trpinja (www.opcinatrpinja.hr) te na 

oglasnoj ploči Općine Trpinja, najmanje 5 (pet) dana prije dana održavanja intervjua. 

 

Obavijest o rezultatima (broju ostvarenih bodova) na održanom intervjuu sa kandidatima te 

rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na provedenoj prethodnoj provjeri 

znanja i sposobnosti kandidata za predmetno radno mjesto, objavit će se na web stranici Općine 

Trpinja (www.opcinatrpinja.hr) te na oglasnoj ploči Općine Trpinja. 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                 Nebojša Kojić 


