
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DVOR 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
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URBROJ: 2176/08-10-01/02 
Dvor, 10. veljače 2010. 
 
 Na temelju članka 19.  -  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
/regionalnoj/ samoupravi / Narodne novine broj 86/08/, Povjerenstvo za provedbu natječaja za 
imenovanje upravitelja Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Dvor, dana 10. 
veljače 2010. godine objavljuje 
 
      P O Z I V 
  za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( intervju ) 
         i obavijest o rezultatima pisanog testiranja 
 
I. 
 Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su na pisanom testiranju dana 10. veljače 
2010. godine kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:  
 
-Trivanović Božo, Javornik 1 L, Dvor             7,5  ili 75 %  mogućih bodova 
-Poznanović Slavko, Donji Žirovac 0, Dvor   7,5 ili 75 %   mogućih bodova 
-Žunić Mladen, Donji Javoranj 48, Dvor   8 ili 80 %  mogućih bodova 
-Pavlović Branislav, Dvor, ul. Grada Vukovara 64  8,5 ili 85 %  mogućih bodova 
 
 Kako su svi kandidati ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, 
mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua, te se na intervju  pozivaju: 
 

- Trivanović Božo 
- Poznanović Slavko 
- Žunić Mladen 
- Pavlović Branislav 
 

II. 
  
Kandidati pozvani na intervju trebaju doći u vijećnicu Općine Dvor  u Dvoru, Trg bana Josipa 

Jelačića 10., dana 16. veljače 2010. godine ( utorak )  između 09,00 i 09,15 sati. Intervju će, nakon 
provjere identiteta kandidata, započeti u 09, 30 sati, posebno sa svakim od kandidata. 

Ne postoji mogućnost naknadnog intervjua, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata priječe 
da intervjuu pristupi u naznačeno vrijeme. 
     Smatra se da su kandidati, ako se navedenog dana ne odazovu na intervju do 09,15 sati, bez obzira 
na razloge, povukli prijavu na natječaj.Ostale informacije vezane za intervju navedene  su u obavijesti 
koja je ranije objavljena na web stranici Općine Dvor. 
 
III. 
 Ovaj poziv objavljuje se na web – stranici i na Oglasnoj ploči Općine Dvor. 
 
 
        Povjerenstvo za provedbu natječaja 
 
       Ljerka Pavlović  ____________________ 
       Milica Ljubičić Kepčija ______________ 
       Stevo Paripović ____________________ 


