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PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA 

KANDIDATA (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA: 1 izvršitelj / 

izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca 

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Trpinja na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČICA: 1 izvršitelj / 

izvršiteljica objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/2022,  da će se prethodna provjera znanja-

pisano testiranje kandidata-održati dana: 

 

1.6.2022. (SRIJEDA)  s početkom u 8.00 sati na adresi Općina Trpinja, Gajčanska 1, Trpinja, 

u prostorijama Općinskog vijeća (općinska vijećnica). 

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja: 

 
1. LJILJANA JAKŠIĆ 

2. ŽARKA PERAJLIĆ 

3. MIRJANA PAPRIĆ 

4. LJILJANA MIRIĆ 

5. MILKA MIRIĆ 

6. GORDANA JELIĆ 

7. SLOBODANKA DUGIĆ 

8. ANA TOVILOVIĆ 

9. BRANKA TRIFUNOVIĆ 

10. SVETLANA LAZIĆ 

11. SLOBODANKA SAVIĆ 

12. DIJANA VLAHOVIĆ 

13. GORDANA ŠAŠLIĆ 

14. DARIJA BRUNER 

 

Područje testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje iz 

općeg znanja, kao i ostale informacije i upute važne za pristupanje pisanom testiranju i 

provedbu istoga objavljeni su i dostupni na web stranici Općine Trpinja 

(www.opcinatrpinja.hr) te oglasnoj ploči Općine Trpinja kao Prilog 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, od dana objave 

11. svibnja 2022. godine.  
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Kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 % ukupnog broja bodova bit će pozvani 

na intervju. Obavijest o vremenu i mjestu održavanju intervjua bit će objavljena na web stranici 

Općine Trpinja te oglasnoj ploči Općine Trpinja najmanje 5 (pet) dana prije dana prije održavanja 

intervjua. 

 

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

Općine Trpinja najmanje 5 (pet) dana prije dana održavanja pisanog testiranja. 

 

                                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                                                                                 Borislav Kovačević  

                                                        


