
Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo 

za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni 

suradnik za financije, proračun i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – 

Fontane uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen putem Narodnih novina dana 29. 

srpnja 2020. godine, dana 01. rujna 2020. godine objavljuje 

 

 

POZIV 

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

 

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti slijedeći 

kandidati: 

 

1. SANDI FONOVIĆ 

2. MARINA MILANOVIĆ 

3. KRISTINA POKOS 

 

II. Pisano testiranje održat će se dana 07. rujna 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 

12:00 sati u prostorijama Nogometnog kluba Funtana, na adresi Ograde 27, Funtana. 

 

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 12:00 sati, bez obzira na razloge, 

povukao prijavu na 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 mrežnoj stranici Općine Funtana – Fonane (www.funtana.hr). 

 

IV. Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, istog dana održat 

će se i intervju.  

 

V. Rezultati prethodne provjere bit će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Općine Funtana – Fontane dana 08. rujna 2020. godine. 

 

VI. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine 

Funtana – Fontane. 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

 

 

 

KLASA: 112-02/20-01/4 

URBROJ: 2167/07-01/17-20-15 

Funtana – Fontane, 01. rujna 2020. godine 

http://www.funtana.hr/

