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OPĆINA MATULJI 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu 

na radno mjesto višeg stručnog suradnika/više stručne 

suradnice za proračun i financije Općine Matulji 

 

KLASA:   100-01/17-01/0004  

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0024  

Matulji, 01.03.2017  

 

 

OBAVIJEST 

 

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto Viši stručni suradnik/Viša 

stručna suradnica za proračun i financije ( 1 izvršitelj m/ž) na određeno vrijeme radi privremenog 

povećanja opsega poslova 

 

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik/ Viša 

stručna suradnica za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, objavljenog na 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Opatija, dana 15. veljače 2017. obavještavaju 

se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete po raspisanom Oglasu za prijam u službu na određeno 

vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik/ Viša stručna suradnica za proračun i financije 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i 

sposobnosti održati kako slijedi: 

 

1. Pisani test iz objavljene literature navedene u Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na 

radno mjesto Viši stručni suradnik/ Viša stručna suradnica za proračun i financije Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Matulji obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1. kat, Vijećnica, 7. 

ožujka 2017. (utorak)  s početkom u 12:00 sati. 

2. Provjera znanja iz informatike uključuje testiranje iz poznavanja osnova rada PC računala i MS 

Windows, MS Word-pisanje i obrada teksta, MS Excel-izrada proračunskih tablica, Internet i rad na 

mreži održat će se u vijećnici 8. ožujka 2017. (srijeda) s početkom u 9:00 sati. 

3. Provjera znanja engleskog jezika, razina A1 provest će se putem intervjua u vijećnici dana 9. ožujka 

2017 (četvrtak)  u 9:00 sati. 

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno 

vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik/ Viša stručna suradnica za proračun i financije je 

sljedeća: 

1. I. B., Zametska ulica 3, Rijeka  

2. M. B., Jurjenići 12, Kastav 

3. M. B., Jurjenići 12, Kastav 

4. M. K., Ante Starčevića 11, Rijeka 

5. M. K., Meštrovićeva 38, Rijeka 

6. S. K. P., Put Živica 14, Matulji 

7. V. L., Jurčići 60A, Kastav 
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8. M. S., Mladenići 200, Viškovo 

9. G. V. T., Kampanja 17, Rijeka 

10. A. Ž., Rovini 83, Mošćenička Draga 

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA 
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