REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA:112-01/22-01/2
URBROJ:2109-6-03-22-10
Donji Kraljevec, dana 21. veljače 2022.g.
Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za prijam službenika na radno mjesto Pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za opće
poslove, pravne i mjesnu samoupravu, dana 21.02.2022. godine objavljuje:
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti t r o j e kandidata, i to,
prema abecednom redu prezimena:
1. K.J.R, 1990
2. D.P. 1980
3. I.Š.1985
II. Podnositelju nepotpune prijave upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije
priložene prijavi.
III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje), za kandidate koji ispunjavaju formalne
uvjete javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove,
pravne i mjesnu samoupravu Općine Donji Kraljevec, na radno mjesto pročelnik/pročelnica – 1
izvršitelj/ica, održat će se dana
28. veljače 2022. godine, ponedjeljak u 10,00 sati,
u prostorijama Općine Donji Kraljevec.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje
pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na
razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na
pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne
predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su
prethodno objavljene na internet stranici Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr).
IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Donji Kraljevec.
Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti
sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.
Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju istim putem
ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua.
Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju istog dana (28. veljače) od 11:30 sati pa nadalje u
prostorijama Općine Donji Kraljevec, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare
pravo na pristup intervjuu.
Iznimno, u slučaju manjeg broja kandidata koji su zadovoljili uvjete na pisanom testiranju Povjerenstvo
može odlučiti da će se intervju održati istog dana u terminu koji odredi Povjerenstvo.
V. Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici (www.donjikraljevec.hr) i na oglasnoj ploči Općine Donji
Kraljevec
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Mladen Puškarić, predsjednik

