
                              
           REPUBLIKA HRVATSKA 

  ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA PAŠMAN 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

KLASA: 112-01/22-01/01 

URBROJ: 2198-17-04/1-22-5 

Pašman, 24. kolovoza 2022. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu višeg stručnog suradnika za opće, komunalne i 

pravne poslove u Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i financije Općine Pašman na 

temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje 

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 

 

I. Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ima kandidat čija je prijava 

pravovremena i potpuna te udovoljava propisanim i objavljenim uvjetima Natječaja, a to je 

prijava sljedećeg kandidata:  

 

1. D.P. 1995. g. 

 

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 30. kolovoza 2022. godine 

(utorak) s početkom u 9.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Pašman na adresi Obala 

tamarisa 6 u Pašmanu.  

Kandidat je dužan predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta 

(osobna iskaznica). Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao 

prijavu na Natječaj.   

 

III. Obavijest i upute kandidatu prijavljenog na javni natječaj za radno mjesto višeg stručnog 

suradnika za opće, komunalne i pravne poslove u Upravni odjel za opće poslove, komunalni 

sustav i financije Općine Pašman, objavljeni su na službenim internetskim stranicama 

Općine Pašman www.opcinapasman.hr dana 12. kolovoza 2022. godine. 

 

IV. Sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19), intervju će 

se provesti isti dan nakon provedenog pisanog testiranja samo s kandidatom koji su ostvarili 

najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom 

testiranju.  

Postupak testiranja i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pašman.  

 

V. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Pašman www.opcinapasman.hr i 

na oglasnoj ploči Općine Pašman.  

 

OBJAVOM OVOG POZIVA, KANDIDAT SE SMATRA OBAVIJEŠTENIM O POZIVU NA 

PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOSBNOSTI.  

 

 

       POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 

                       NATJEČAJA 

 

http://www.opcinapasman.hr/
http://www.opcinapasman.hr/

