REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SKRAD
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2112/04-19-01-05
Skrad, 09. listopada 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:
86/08, 61/11 i 4/18), dana 09.10.2019. godine objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
I.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata u postupku oglasa za prijam u
službu na radno mjesto savjetnika za računovodstvo i financije (1 izvršitelj/ica) u JUO
Općine Skrad na određeno nepuno radno vrijeme, tj. pola radnog vremena, do
povratka djelatnice s bolovanja/rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u
trajanju od 3 mjeseca održati će se u ponedjeljak, 14. listopada 2019. godine u
17,00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Skrad, Skrad, Josipa Blaževića-Blaža 8.

II.

Pisano testiranje traje 60 minuta. Po završetku pisanog testiranja održati će se provjera
praktičnog rada na računalu koja traje 30 minuta. Isti dan održati će se i intervju, sa
kandidatima koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova ostvarenih na
pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

III.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se sljedeći kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za prijam u službu na radno mjesto
savjetnika za računovodstvo i financije:
1. Nives Jurković, Skrad, Tuška 8

IV.

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.

V.

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.

VI.

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

Predsjednica Povjerenstva
Nikolina Crnković Đorđević, v.r.

