REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-01/16-01/02
URBROJ:2140/02-02-16-8
Đurmanec, 17. ožujka 2016.
Na temelju članka 20., stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.),
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, (dalje u tekstu:
Povjerenstvo) upućuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
za prijam u službu na radno mjesto viši stručni referent za računovodstvo i
financije - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme;
Dana 22. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 17,00 sati u prostorima
Upravnog odjela Općine Đurmanec, u Đurmancu, Đurmanec 137, provesti će se postupak
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta viši
stručni referent za računovodstvo i financije temeljem objavljenog OGLASA za prijam u
službu na određeno vrijeme, koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Područni ured Krapina, dana 8. ožujka 2016. i na službenim stranicama
Općine: www.djurmanec.hr
Kandidatkinja koja jedina ispunjava sve formalne uvjete iz oglasa i može pristupiti
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je:
- MARIJANA VARJAČIĆ iz Đurmanca, Podbrezovica 71a.
Kandidati koji nisu udovoljili svih formalnim uvjetima bit će pismeno obaviješteni o
razlozima odbacivanja njihovih prijava.
Kandidatkinja je, kada pristupa prethodnoj provjeri, dužna predočiti osobnu iskaznicu,
putovnicu ili vozačku dozvolu radi identifikacije.
Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukla prijavu na
Oglas.
Pravni izvori koje kandidatkinja treba koristiti za pripremanje za prethodnu provjeru
znanja i sposobnosti, opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su
na navedenoj web stranici Općine Đurmanec, dana 10. ožujka 2016. godine.
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Đurmanec www.djurmanec.hr
(Obavijesti) i na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, na ulazu u zgradu Općine.
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