REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-01/22-01/0002
UR.BROJ:2140-18-03/3-22-10
Krapinske Toplice, 03.02.2022.
Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za
provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na
radno mjesto referent – komunalni redar/prometni redar, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
U «Narodnim Novinama» broj 8/2022 od 19.01.2022 godine objavljen je natječaj za prijam jednog
službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto – REFERENT –
KOMUNALNI REDAR/PROMETNI REDAR.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji
ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te ih ovim pozivom poziva na prethodnu
provjeru znanja i sposobnosti.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na natječaj koji
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a o čemu će biti obaviješteni putem kontakata
naznačenih u prijavi na natječaj.
Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će, u skladu sa zaštitom osobnih
podataka, objavljen i na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice dana 04.02.2022.g.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti ( provjera putem pisanog testiranja i intervjua) održat
će se dana
10.02.2022.g. (ČETVRTAK) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Krapinske
Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice
Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje 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 svoju prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom
testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne
predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u Uputama i obavijesti kandidatima koje su
prethodno objavljene na internet stranici Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr

Ovaj Poziv objavit će se na internet stranici Općine Krapinske Toplice (www.krapinske-toplice.hr) i na
oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice.
Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
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