
                  
 

                                
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA DRAŽ 

 

KLASA: 302-03/21-01/01 

URBROJ: 2100/04-03/21-61 

U Dražu, 20.  srpnja  2021. godine 

 

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog oglasa za zasnivanje radnog 

odnosa na određeno vrijeme projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini Darda“ 

UP.02.1.1.13.0486  KLASA: 302-03/21-01/01 URBROJ: 2100/04-02/21-44 od 07. srpnja 

2021. godine, a povodom Javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini Darda“ UP.02.1.1.13.0486 KLASA: 302-03/21-

01/01 URBROJ: 2100/04-02/21-43 od 07. srpnja 2021. godine, Zapisnika o otvaranju prijava 

na javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme projekt „Zaželi faza II u Općini 

Draž i Općini Darda“ UP.02.1.1.13.0486  KLASA: 302-03/21-01/01 URBROJ: 2100/04-03/21-

60 od 20. srpnja 2021., Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno vrijeme projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini Darda“( u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) objavljuje 

 

POZIV 

na testiranje kandidatkinja putem intervjua 

 

I. 

Pozivaju se podnositeljice prijava (kandidatkinje) na javni oglas za zasnivanje radnog odnosa 

na određeno vrijeme projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini Darda“ UP.02.1.1.13.0486  

a koje su  zadovoljile formalne uvjete prijave,  na testiranje putem intervjua.  

 

IME PREZIME PODRUČJE  

Tomislava Ivičin Općina Draž 

Ivka  Benak Općina Draž 

Branka Đurđević Općina Darda 

Olgica Serdanović Općina Darda 

Mihaela Klement Općina Darda 

Jasminka Jakšić Općina Darda 

Žužana Živić Općina Draž 

Ela Sabo Općina Draž 

Vesna Pandl Općina Darda 

Lidija Kristman Općina Darda 

Dragica Đerđ Općina Darda 

Liljana Dmitrović Općina Darda 

Ilonka Doboš Općina Darda 

Helena  Šokčević Općina Darda 



                  
 

Jadranka Đuričin Općina Draž 

Milanka Đurić Općina Darda 

Katica Pavlović Općina Draž 

Eva  Knežević Općina Draž 

Nada Čančar Općina Draž 

Ivana Kocijanović Općina Draž 

Snježana Križić Općina Darda 

Alenka Molnar Općina Draž 

Jasmina Mihaljević Općina Darda 

 

 

II. 

Testiranje kandidatkinja s područja općine Draž održati će se u službenim prostorijama 

Općine Draž, na adresi Braće Radića 58, 1. kat (vijećnica), 31305 Draž,  dana 22. srpnja  2021. 

(četvrtak), s početkom u 9:00 sati. 

 

Testiranje kandidatkinja s područja općine Darda održati će se na adresi Sv. Ivana Krstitelja 

69, (prostorije IT kabineta), 31326 Darda, dana 23. srpnja 2021. (petak), s početkom u 9:00 

sati. 

 

Za kandidatkinju koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak 

testiranja, smatrat će se da je povukla prijavu na javni oglas. 

 

III. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Javnog oglasa 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme projekt „Zaželi faza II u Općini Draž i Općini 

Darda“  dana 07. srpnja 2021. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje (www.hzz.hr), Općine Darda (www.darda.hr) i Općine Draž (www.draz.hr). 

 

IV. 

Pravila testiranja putem intervjua: 

1. Po dolasku na usmeno testiranje od kandidata se očekuje da ponesu zaštitnu masku za 

lice. 

2. Od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi 

utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu 

dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane 

javnim oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na javni oglas 

za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

3. Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se komunikacijske vještine, motivacija, 

intelektualne vještine.  

 

Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do 5. 

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju 

ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata 

dostavlja općinskom načelniku Općine Draž. 



                  
 

Odabrane kandidatkinje  pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju 

formalnih uvjeta iz javnog oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, općinski načelnik 

Općine Draž donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranih kandidatkinja. 

 

V. 

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će 

obaviještene u zakonskom roku. 

O rezultatima javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme kandidatkinje 

će biti obaviještene putem web-stranice Općine Draž : www.draz.hr   i Općine Darda 

www.darda.hr 

 

Izabrane kandidatkinje biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima prijave na javni oglas 

temeljem podataka koje su naznačili u prijavi. 

 

Sve podnositeljice prijava na javni oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se 

odnosi na iste. 

 

 

POVJERENSTVO 

http://www.draz.hr/
http://www.darda.hr/

