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Nijemci, 3. studenog 2020. 
URBROJ:  83-I/2020 
 
Temeljem Natječaja za radno mjesto stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Nijemci 
objavljenog 19. listopada 2020. godine na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Turističke 
zajednice općine Nijemci Komisija za ocjenjivanje kandidata prijavljenih na natječaj utvrđuje 
 

L I S T U     K A N D I D A T A  
 

koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to: 
 

1. V. G., 1988., Vinkovci 
2. M. S., 1991., Nijemci 

 
Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 2. 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice upućuje  
 

Poziv na testiranje  

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto stručni suradnik u 
Turističkom uredu Turističke zajednice općine Nijemci koji je objavljen dana 19. listopada 2020. godine pri 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Otok  i web- stranici Turističke zajednice općine Nijemci, da  6. 
studenog 2020. godine u 9 sati, pristupe  prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano 
testiranje i intervju u vijećnici Općine Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, Nijemci.  

Istoga dana nakon objave rezultata testiranja bit će obavljen intervju. 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:  
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma (NN 52/19, 42/20)  
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) 

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude 
mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. 

Svi prisutni mole se za poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprječavanje širenja 
zaraze izazvane koronavirusom COVID-19. 

  

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA  
                        

 

 


