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Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.,61/11.), Povjerenstvo za provedbu
natječaja, objavljuje
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
dana 21. lipnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati
u uredu Općinskog načelnika, Dolac 3, Lastovo
održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji su
podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo na radno mjesto: viši/a stručni/a suradnik/ica II.
temeljem Javnog natječaja objavljenog u ˝Narodnim novinama˝, broj 47/17. dana 17. svibnja
2017. godine., na službenoj web stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr i oglasnoj ploči Općine
Lastovo.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedna kandidatkinja:
1. Marinela Giljević
Ostalim podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne
ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, dostavit će se pisana obavijest o razlozima zbog
kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Kandidati koji pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti dužni su sa sobom
ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu
na natječaj.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se putem pisanog testiranja
i intervjua.
Intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere
znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju, biti će obavljen isti dan, neposredno
nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
objavljeni su na web stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr i na oglasnoj
ploči Općine Lastovo.
Povjerenstvo za provedbu natječaja

