
      KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
          O P Ć I N A   P L A Š K I
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
                                                                                                                                            
KLASA: 112-02/21-01/05   
URBROJ: 2133/14-03/01-21-1

Plaški,  03. ožujak 2021. godine

Na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. i članka 22. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“, 
broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaju za 
prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški, upućuje:

POZIV 
NA TESTIRANJE

Dana 08. ožujak 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 10 i 30 sati u zgradi Knjižnice i 
čitaonice općine Plaški (prostorija vijećnice), Saborčanska bb, u Plaškom održat će se 
postupak provjere znanja (testiranje) za kandidate za obavljanje poslova i radnih zadaća 
slijedećeg radnom mjesta:

- Administrativni referent za poslove općinskog načelnika i općinskog vijeća, 1 
izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 (tri) 
mjeseca,

a sve sukladno javnom Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Plaški, KLASA: 112-02/21-01/01; URBROJ: 2133/14-03/01-21-1 
od 19. veljača 2021. godine, objavljenom u „Večernjem listu“ i na službenoj web stranici 
Općine Plaški www.plaski.hr .

Slijedeća kandidatkinja ispunjava formalne uvijete Natječaja te može pristupiti na testiranje za 
predmetno radno mjesto:

1. Kasandra Pešut, Svete Ane 21, Plaški 

Kandidatkinja koja pristupi testiranju dužna je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije, a 
ako ne pristupi testiranju podrazumijeva se kako je povukla prijavu na Natječaj.

Sve informacije, upute, pravila i pouke što se odnose na postupak testiranja i intervjua za gore 
narečeno radno mjesto objavljeni su na službenoj web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr , 
u dokumentu 
Obavijest i upute kandidatima/ kandidatkinjama, KLASA: 112-02/21-01/03; URBROJ: 
2133/14-03/01-21-1 od 19. veljača 2021. godine.
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Testiranje, a potom i intervju o kojem će te biti uredno i na vrijeme obaviješteni, provodi 
Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaja za prijam u službu u JUO Općine Plaški.

Ovaj Poziv će se objaviti na službenoj web stranici Općine Plaški, www.plaski.hr i na 
Oglasnoj ploči, u prizemlju zgrade Općine Plaški, 143. domobranske pukovnije 5, Plaški.

NAPOMENA:

- Općina Plaški je osigurala adekvatan prostor za postupak testiranja u kojem će se 
primijeniti nužna distanca između sudionika testiranja od najmanje 2 m,

- na ulazu u prostor za testiranje kandidati će moći koristiti odgovarajući 
dezinficijens za ruke i/ili rukavice pri ulasku odnosno izlasku iz prostorije, 

- molimo gore narečene kandidate na nošenje vlastitih maski, ukoliko ih ne osiguraju 
to će učiniti Općina.

Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaja
   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u 
                    JUO Općine Plaški
 

 
 


