
     

                      

 

          REPUBLIKA HRVATSKA    

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

            GRAD GAREŠNICA 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za  

prijem u službu na neodređeno vrijeme  

         u Upravni odjel za financije 

 

KLASA: 112-02/20-01/02 

URBROJ: 2123/01-03-20-5 

Garešnica, 07. kolovoza 2020. godine 

 

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11. 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja  za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije na radno mjesto viši 

savjetnik za razvojne programe i projekte, donosi slijedeću 

 

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA  

   koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijem u službu 

na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije 

 

 

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za 

financije na radno mjesto viši savjetnik za razvojne programe i projekte, na neodređeno vrijeme uz 

obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, Oglasni dio, broj 

87/2020 od 29. srpnja 2020. godine, da će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti 

održati: 

 

                      dana  13. kolovoza 2020. godine  (četvrtak), s početkom u 10,00 sati 

 

                         na adresi Grad Garešnica, Vladimira Nazora 20A, u Sali za sastanke 

 

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti kandidat/kandidatkinja  koji/koja ispunjava 

formalne uvjete propisane natječajem :  

 

Inicijali (ime i prezime) Datum rođenja 

T.P. 03.12.1989. 

03.12.1989.  
Kandidat/kandidatkinja koji/koja ispunjava formalne uvjete propisane natječajem, a ne pristupi 

provjeri znanja i sposobnosti, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom trajanja odustane od iste, 

smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni natječaj. 

 

Prije početka provjere znanja i sposobnosti od kandidata/kandidatkinje biti će zatraženo predočenje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Oni koji ne mogu dokazati identitet 

neće moći pristupiti testiranju. 

 



Po utvrđivanju identiteta pristupa se pisanoj provjeri znanja koja traje 45 minuta , nakon čega slijedi 

provjera poznavanja rada na računalu. 

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 

1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama 

2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 

4. razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

 

Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 

Intervju se provodi samo sa kandidatima/kandidatkinjama koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz 

svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. 

 

 

1. Pisano testiranje obuhvaća: 

1.1 Provjeru znanja o poznavanju pravnih propisa 

 

Za pisanu provjeru poznavanja pravnih propisa potrebno je: 

 

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj:47/09) 

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine  

    broj:33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19) 

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne  

    novine broj:86/08, 61/11,04/18,112/19) 

4. Statut Grada Garešnice (Službeni glasnik 1/18,1/19 i 2/20) 

5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (Narodne novine  

     broj:127/17) 

6. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

7. Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU  

    strukturnih i investicijskih fondova  za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020 

8. Zakon o državnim potporama (Narodne novine broj: 47/14,69/17) 

 

 

 

            1.2.  Provjeru znanja u području poznavanja rada na računalu 

 

Za pisanu provjeru poznavanja rada na računalu potrebno je osnovno poznavanje rada na računalu, 

poznavanje korištenja programa Word i Excel, Interneta, elektroničke pošte.  

 

  

                                                                                        

                                                                      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


