
        

  

 

       
 

           

 

 

 

 

 

 

  KLASA: 112-02/21-01/03 

  URBROJ: 2186/027-01-21-5 

  Visoko, 05. listopad 2021. 

 

 
  Na temelju članka  20.  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 Javnog natječaja  za prijem u službu na neodređeno vrijeme  viši  stručni suradnik  za opće 
poslove i razvojne projekte – Voditelj društvenog doma u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Visoko,  
objavljenog  u Narodnim novinama  broj: 103/2021 dana 24. rujna  2021. godine, objavljuje  

 

 

 

POZIV  

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

 
 

1. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme   
viši  stručni suradnik  za opće poslove  i razvojne projekte – Voditelj društvenog doma u  Jedinstvenom 

upravnom odjelu  Općine Visoko, objavljenog  u Narodnim novinama broj: 103/2021 dana 24. rujna 
2021. godine, utvrdilo je da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti smo kandidati  koji 
su podnijeli pravodobne i uredne prijave na Javni natječaj te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 
natječaja. 

2. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, te ne može pristupiti prethodnoj 
provjeri znanja i sposobnosti. 

3.  Svakoj osobi koja nije podnijela pravodobnu  i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne 
uvjete iz Javnog natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj je naveden razlog zbog kojeg se ne smatra 
kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. 

4. Ovo Povjerenstvo utvrdilo je da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti 
kandidatkinje/kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete 
propisane javnim natječajem  za prijam u službu na neodređeno vrijeme viši  stručni suradnik  za opće 
poslove  i razvojne projekte – Voditelj društvenog doma u  Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine 

Visoko,  (prema rednom broju zaprimanja prijave): 

  

  1. Ivana Lendl Trglačnik, Drašković 62, 42 226 Bisag 

     

   
 
  5.  Kandidatkinja iz  točke 4. ovog Poziva  treba pristupiti  prethodnoj provjeri znanja i 

sposobnosti koja će se održati dana 11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati,  u 

prostorijama Općine Visoko, Visoko 20.   
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 6.  Ne postoji mogućnost naknadne provjere, bez obzira na razloge koji  
kandidatkinju/kandidata priječe da provjeri pristupi u  naznačeno vrijeme, te ukoliko 
kandidatkinja/kandidat dođe nakon utvrđenog vremena na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  neće 
moći pristupiti testiranju. 
 Smatra se da je kandidatkinja/kandidat koji  navedenog dana ne pristupi prethodnoj provjeri 
znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge,  povukla svoju prijavu na Javni natječaj. 
 

7. Na provjeru je potrebno ponijeti identifikacijsku ispravu, radi utvrđivanja identiteta i 
kemijsku olovku. 

 
 8.   Obavijest i uputa kandidatima o načinu obavljanja  prethodne provjere znanja i 
sposobnosti kandidata i ostali Zakonom propisani podaci u vezi s time objavljeni su na službenoj internet 
stranici Općine Visoko, u Obavijesti i uputi kandidatima KLASA:112-02/21-01/3, URBROJ: 2186/027-
01-21-3 od 24.  rujna 2021. godine. 
 
 9.  Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj internet stranici (www.visoko.hr)   
 
 
  
        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
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