REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELI MANASTIR
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun,
financije i društvene djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2100/01-02-02-18-6
Beli Manastir, 19. studenog 2018. god.
Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja utvrđuje
LISTU KANDIDATA
I.
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo,
proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira, na radno mjesto referenta za
blagajnu i proračunske rashode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka službenice sa
bolovanja, utvrdilo je da je zaprimljeno 4 (četiri) prijave.
II.
Povjerenstvo je utvrdilo da su sve prijave pravodobne, potpune i da svi prijavitelji ispunjavaju
uvjete natječaja, te je stoga utvrdilo listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane
natječajem i to kako slijedi:

1.
2.
3.
4.

N.P, rođ.1980. iz Belog Manastira
D.H, rođ.1990. iz Belišća
D.Š, rođ.1991. iz Draža
D.Š, rođ.1961. iz Draža.
III.

(1) Ovim Povjerenstvo kandidate s liste koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa poziva na
pisano testiranje koje će se održati dana 27. studenog 2018. godine s početkom u 9,00 sati u
prostorijama male vijećnice Grada Belog Manastira, u Belom Manastiru, ulica Kralja Tomislava 53,
prvi kat.
(2) Kandidati koji pristupe pisanom testiranju, dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu,
radi identifikacije.
(3) Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je
povukao prijavu na oglas.
(4) Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa prema pravnim izvorima objavljenim
na mrežnim stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 08. studenog 2018.
godine

(5) Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja
i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju), 29. studenog 2018. godine u 9:00
sati u prostorijama male vijećnice Grada Belog Manastira, u Belom Manastiru, ulica Kralja Tomislava
53, prvi kat.
POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU OGLASA

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i mrežne stranice Grada Belog Manastira,
2. Dosje, ovdje.

