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Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) i Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka od 07. lipnja 2017. godine
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ 10/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
Privlaka, objavljuje
OBAVIJEST O PROVEDBI PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog
natječaja raspisanog od strane Općine Privlaka, objavljenog u “Narodnim novinama” broj
74/17 od 28. srpnja 2017. godine za radno mjesto: SPREMAČ/ICA provest će se dana 23.
kolovoza 2017. godine (srijeda), s početkom u 09.00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na
natječaj.
Pravni izvori za pripremu testiranja su:
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za
provjeru znanja, a nakon pisanog testiranja pristupit će se usmenoj provjeri
- Intervjui (razgovori) se provode samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% točnih
odgovora u pisanoj provjeri znanja
- Za vrijeme provjere nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju dok traje provjera;
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere, a
njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Dostaviti




Oglasna ploča, ovdje
Web stranica Općine Privlaka: www.privlaka.hr
Pismohrana, ovdje

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Predsjednik,
Gašpar Begonja, dipl.ing.

