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V. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili 

drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe. Smatra se da je kandidat, koji 

navedenog dana ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, bez obzira na 

razloge, povukao prijavu na natječaj.  

 

VI. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere 

te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na 

internetskoj stranici Općine Skrad, www.skrad.hr.  

 

VII. O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti i vremenu održavanja intervjua, 

kandidati će biti naknadno obaviješteni.  

 

VIII. Ovaj poziv se objavljuje na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Skrad.  

 
 

Predsjednica Povjerenstva 

     Natali Ribić 

 

 


