
     

 

 

 

 

Poziv na testiranje za radno mjesto Viši administrativni referent 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD GAREŠNICA 

Upravni odjel za gospodarstvo i opće poslove 

Povjerenstvo za provedbu natječaja  

 

KLASA: 112-02/20-01/01 

URBROJ: 2123/01-03-20-6   

Garešnica, 26. veljače 2020. 

 

Na temelju članka 20. Stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11,04/18,112/19), Povjerenstvo za 

provedbu natječaja utvrđuje 

 

LISTU KANDIDATA 

 

prijavljenih na radno mjesto Viši administrativni referent u Upravnom odjelu za gospodarstvo i opće 

poslove Grada Garešnice koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to: 

 

Redni broj                                Ime i prezime 

 

      1.                                       IRENA MUSIĆ 

 

 

Lista kandidata zaključena je s rednom brojem 1. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovanim kandidatima upućuje  

 
 

P  O  Z  I  V  

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj i koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove da pristupe dana 

 

 

04. ožujka 2020. godine (srijeda) u 9,00 sati 
u salu za sastanke Grada Garešnice, V. Nazora 20A. 

 

 
radi provedbe prethodne provjere znanja  i sposobnosti (testiranje) a intervju će se obaviti s 

kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i 

sposobnosti. Kandidati su obavezni na provjeru znanja i sposobnosti prije pisanog testiranja 

dati na uvid osobnu iskaznicu. Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja 



 

1. Pisano testiranje obuhvaća: 

1.1 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.  

 

2.1 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 ) 

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

     broj:127/17) 

6. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj:7/09).  

 

 

 

 

                                                                                                                   Predsjednica Povjerenstva 

                                                                                                                      Sandra Štokić, dipl.iur.      


