KLASA: 112-02/21-01/3
URBROJ: 2182/09-21-06
Oklaj, 14. srpnja 2021. godine
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja
utvrđuje

LISTU KANDIDATA
prijavljenih za radno mjesto savjetnik za opće i pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel
Općine Promina - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri
mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, i to:

1. J.Č. (1962.)
2. M.P. (1980.)
Lista kandidata zaključena je s rednim brojem dva (2).
Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Promina,
imenovanim kandidatima upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)
Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na javni natječaj i koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja Općine Promina za prijam u službu za radno mjesto
savjetnik za opće i pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina - 1
izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca; a koji je
bio objavljen dana 30. lipnja 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 73/2021, na oglasnoj
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnoj službi Šibenik, Ispostavi Drniš te oglasnoj
ploči i Internet stranicama Općine Promina, da pristupe dana 19. srpnja 2021. godine
(ponedjeljak) u 08:30 sati, u općinsku vijećnicu Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303
Oklaj, kako bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (testiranje), a
potom i intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere
znanja i sposobnosti.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Testiranje kandidata:
Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Općine
Promina (www.promina.hr):
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
• Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)
• Statut Općine Promina („Službeno glasilo Općine Promina“ br. 1/21, 4/21)
Testiranje će trajati 60 minuta.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na
natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom
donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i
sposobnosti.
Tijekom održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati se neće moći koristiti
literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili se služiti mobitelom. Kandidati koji se budu ponašali
suprotno od navedenog udaljit će se s provjere znanja i sposobnosti i njihov rezultat neće se
bodovati.
Kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti
pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju) u 10:30 sati istog dana (19. srpnja 2021. godine).
Postupak testiranja i intervjua (razgovora) provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti te intervjua, Povjerenstvo utvrđuje
rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja

