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    Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo 

za  provedbu javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme  na službeničko mjesto 

„Viši stručni suradnik za proračun, financije, računovodstvo i EU fondove“ u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Farkaševac,  u p u ć u j e 
 

P O Z I V  

      NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 U „Narodnim novinama“ br. 9/2022. od 21. siječnja 2022. godine objavljen je javni 

natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme službenika/ce:  „Viši stručni suradnik za 

proračun, financije, računovodstvo i EU fondove“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Farkaševac - jedan izvršitelj.  

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  izvršilo je provjeru koji od prijavljenih 

kandidata ispunjavaju formalne uvjete iz  javnog natječaja, te je temeljem članka 22. stavak 1. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

utvrdilo da  testiranju mogu pristupiti kandidati: 

 

1. Ana Zorić, Prašćevac 23, Farkaševac, 
2. Darko Kučko, Brčevec 65, Vrbovec, 
3. Ružica Višak, Prgomelje 359, Bjelovar, 

4. Helena Vinceković, Trg Hrvatskog sokola 6B, Bjelovar 

 
 Testiranje će se održati dana 11. veljače 2022. godine s početkom u 16,00 sati u 

Općinskoj vijećnici  Općine Farkaševac, Farkaševac 43. 

  Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje 

identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji 

priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

 Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, 

povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz 

provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se nakon pismenog testiranja. 

 Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Općine Farkaševac i na oglasnoj ploči Općine 

Farkaševac. 
 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 


