REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:363-01/16-01/109
URBROJ:2140/02-03-17-15
Đurmanec, 14. ožujka 2017.
Na temelju članka 20., stavka 4., alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.),
Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Dana 23. ožujka 2017. godine (četvrtak), s početkom u 8,30 sati u zgradi
Općine Đurmanec, u prostorijama općinske vijećnice, Đurmanec 137, održat će se
postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta
„KOMUNALNI REDAR“, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, a temeljem objavljenog
Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 16/2017 od 22. veljače 2017. godine,
službenim stranicama Općine Đurmanec www.djurmanec.hr i na oglasnoj ploči Općine
Đurmanec.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i koji mogu pristupiti
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i praktičnog rada (provjera
znanja rada na osobnom računalu) za navedeno radno mjesto su:
-

ANTONIO HRŠAK iz Petrovskog, Svedruža 9
DIJANA JANŽEK iz Đurmanca, Ravninsko 64
MARIO KLASIČEK iz Đurmanca, Putkovec 52a
SANDRA POSPIŠ iz Radoboja, Radoboj 37
SILVIJA SMREKAR iz Krapine, Donja Šemnica 67

Kandidati koji nisu udovoljili formalnim uvjetima i nisu pozvani na prethodnu
provjeru znanja i sposobnosti, biti će o razlozima istog pismeno obaviješteni.
Kandidat kad pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti dužan je predočiti
osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Intervju se provodi s kandidatima koji su na pisanom testiranju i na provjeri znanja
rada na osobnom računalu ostvarili minimalno 50% ukupnog broja bodova (najmanje 8
bodova na pisanom testiranju i najmanje 5 bodova na provjeri znanja rada na osobnom
računalu).
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je
povukao prijavu na Natječaj.

Pravni propisi koje kandidat treba koristiti za pripremanje za prethodnu provjeru
znanja i sposobnosti, opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u
dokumentu Obavijesti i upute kandidatima koji je objavljen na web stranici Općine
Đurmanec.
Testiranje i intervju provode članovi Povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u
službu.
Ovaj Poziv objavljen je na web stranici Općine Đurmanec www.djurmanec.hr i na
oglasnoj ploči Općine Đurmanec.
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