
 Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu 
Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Funtana-Fontane na radno mjesto Savjetnik za prostorno uređenje, gradnju i 
komunalne poslove koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 05. 
svibnja 2016. godine, dana 18. svibnja 2016. godine objavljuje 
 

POZIV 
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) 

 
 

I. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja 
može pristupiti kandidat i to: 

SLAVICA BELEVIĆ 
 
II. Pisano testiranje održat će se dana 25. svibnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 

08:00 sati u sjedištu Općine Funtana-Fontane, na adresi Bernarda Borisia 2, 52452 
Funtana-Fontane. 

 
III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku 

olovku. Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge 
koje eventualno priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je 
kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 08:00 sati, bez obzira na razloge, 
povukao prijavu na Javni natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji 
na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti 
upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su 

 prethodno objavljene na web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr). 
 

IV. Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i 
sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, istoga dana održati će 
se i intervju.  
 

V. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Funtana-
Fontane dana 30. svibnja 2016. godine. 

 
VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane. 
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
JAVNOG NATJEČAJA 
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