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                       REPUBLIKA HRVATSKA 
             KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          
      Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja  
       za prijam u službu referenta blagajnika I 
 
KLASA: 112-02/17-01/02 
URBROJ: 2140/01-07-17-47 
Krapina, 29. ožujka 2017.  
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo 
za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu referenta blagajnika I, upućuje 

 
 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na neodređeno 
vrijeme referenta blagajnika I, temeljem Javnog natječaj za prijam u službu KLASA: 112-
02/17-01/02, URBROJ: 2140/01-07-17-2 objavljenog pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 
Područnoj službi Krapina i službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije dana 
15. ožujka 2017. godine i u “Narodnim novinama”, broj 23/17. od 15. ožujka 2017. godine, 
održati će se u zgradi sjedišta Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, u 
dvorani za sastanke prema sljedećem rasporedu:  
 

• dana 4. travnja 2017. godine (utorak), od 7.30 – pisano testiranje i provjera 
praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu), 

• dana 5. travnja 2017. godine (srijeda) od 7.30 – intervju s kandidatima koji će 
ostvariti najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju i 
provjeri praktičnog rada (provjeri znanja rada na osobnom računalu). 
 

Formalne uvjete propisane Javnim natječajem ispunjavaju i mogu pristupiti prethodnoj 
provjeri znanja i sposobnosti:  
 

1.   A. S., r. 1990., 
2.   V. S., r. 1989., 
3.   T. H., r. 1992., 
4.   A. M., r. 1973., 
5.   M. D., r. 1985., 
6.   M. P., r.1992., 
7.   B. G., r. 1973., 
8.   P. D., r. 1987., 
9.   G. V., r. 1988., 
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10.   T. V., r. 1990., 
11.   E. D. B., r. 1995., 
12.   P. V., r. 1995., 
13.   L. T., r. 1992., 
14.   A. K., r. 1987. i 
15.   M. G., r. 1994. 

 
Osobe koje nisu podnijele uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog 
natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj  i biti će im dostavljene 
pisane obavijesti u kojima će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima 
prijavljenima na Javni natječaj. 
Kandidati i kandidatkinje su dužni, kada pristupe testiranju, predočiti osobnu iskaznicu radi 
identifikacije. Ako kandidat ili kandidatkinja ne pristupe testiranju, smatrati će se da su 
povukli prijavu. 
Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 
kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu 
provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su u na web stranici Krapinsko-zagorske županije 
http://www.kzz.hr/natjecaji . 
Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja 
za prijam u službu referenta blagajnika I. 
Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko-zagorske županije, 
http://www.kzz.hr/natjecaji i na Oglasnoj ploči Krapinsko-zagorske županije u prizemlju 
zgrade Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1. 
 
 
 
 
                                                                                    PREDSJEDNICA POVJERENSTVA  
                                                                                                   Petra Vrančić Lež, v. r. 
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