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Povjere
enstvo za provedbu natječaja, temeljem
m odredbi članaka 119.-22. Za
akona o
služben
nicima i nam
mještenicim
ma u lokaln
noj i područ
čnoj (region
nalnoj) sam
moupravi („N
Narodne
novine“ broj: 86/08
8, 61/11), da
ana 21. velja
ače 2017. objavljuje
o
POZIV
NA
A PRETHO
ODNU PROV
VJERU ZNANJA I SPOSOBNOS
STI
I.

Prrethodna provjera zna
anja i sposo
obnosti kan
ndidata u po
ostupku naatječaja za prijam u
službu na radna mjesta referrenta – komunalnog
k
g redara

(1 izvršite
elj/ica) i

dministrativnog referenta (1 izvvršitelj/ica) u JUO Općine Skraad na neodređeno
ad
vrrijeme, uz obvezni
o
pro
obni rad u trajanju od 3 mjeseca
a održati ćee se u uto
orak, 28.
ve
eljače 2017
7. godine u 17,00 sa
ati, u Općinskoj vije
ećnici Opććine Skrad,, Skrad,
Jo
osipa Blaže
evića-Blaža
a 8.
II.

anje traje 60
0 minuta. P
Po završetku
u pisanog te
estiranja oddržati će se provjera
Piisano testira
prraktičnog ra
ada na računalu koja trraje 30 minu
uta.

III.

Na
a prethodn
nu provjeru
u znanja i sposobno
osti pozivajju se sljeddeći kandid
dati koji
ispunjavaju formalne
f
uv
vjete propisa
ane natječa
ajem za prija
am u službuu na radno
o mjesto
re
eferenta – komunalno
k
og redara:
1. Margareta Jurko
ović, Skrad
d, Vladimira
a Nazora 27,
B
Skrad,
S
Josi pa Blaževića-Blaža 14.
2. Igor Bukovac,

IV.

Na
a prethodn
nu provjeru
u znanja i sposobno
osti pozivajju se sljeddeći kandid
dati koji
ispunjavaju formalne
f
uv
vjete propisa
ane natječa
ajem za prija
am u službuu na radno
o mjesto
ad
dministrativnog referrenta:
1. Nikolina Krepen
nc, Ravna G
Gora, Bajt 32,
2. Anita
a Rački, Skrrad, Selska
a 10,
3. Smiljana Sobota
a, Ravna G
Gora, Radin
novo naseljje 16.

V.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili
drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe. Smatra se da je kandidat, koji
navedenog dana ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bez obzira na
razloge, povukao prijavu na natječaj.

VI.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere
te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na
internetskoj stranici Općine Skrad, www.skrad.hr.

VII.

O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti i vremenu održavanja intervjua,
kandidati će biti naknadno obaviješteni.

VIII. Ovaj poziv se objavljuje na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Skrad.
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Natali Ribić

