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Zagreb, 14. lipnja 2016. 

 
OBAVIJEST O TERMINIMA ODRŽAVANJA RAZGOVORA 

(INTERVJUA) ZA RADNO MJESTO 3.1. A) VIŠI SAMOSTALNI 
PRAVNIK U SEKTORU ZA PRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA 

ZASTUPANJE, UPRAVNO – PRAVNE I NORMATIVNE POSLOVE 
 
 Sukladno Javnom natječaju za prijam u radni odnos, objavljenom u Narodnim 
novinama br. 47/16 dana 20. svibnja 2016. godine te na službenoj web stranici 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 23. svibnja 2016. godine, 
ovim putem vas obavještavamo o terminima održavanja razgovora (intervjua) za 
dolje navedeno radno mjesto, a koji će se održati u prostorijama Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80 (zgrada Zagrebtower-a) 
na 19. katu, ured broj 17 (radno mjesto 3.1. (a) viši samostalni pravnik u 
Sektoru za pravne poslove, Služba za zastupanje, upravno-pravne i normativne 
poslove ), i to kako slijedi: 
 
 
3. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE 
 
3.1. Služba za zastupanje, upravno-pravne i normativne poslove 
 

a) viši samostalni pravnik – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od 12 
mjeseci (zamjena za mirovanje radnog odnosa) 

 
 

Redni 
broj 

Prezime Ime Termin 

1. VALENTIĆ GORAN 21. lipnja 2016. u 13:30 

2. DEUCHT DEAN 21. lipnja 2016. u 13:50 

3. GAZDEK  HRVOJE 21. lipnja 2016. u 14:10 

4. SKENDEROVIĆ NIKOLA 21. lipnja 2016. u 14:30 

5. FLOIGL LONČAR INGRID 21. lipnja 2016. u 14:50 

6. KRSTINIĆ VLADIMIRA 27. lipnja 2016. u 15:10 
 

 Na razgovor (intervju) pozvani su kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 
propisane Javnim natječajem.  



 Ostali kandidati koji nisu pozvani na razgovor (intervju) ne zadovoljavaju 
formalne uvjete propisane Javnim natječajem. 

Objavom liste kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog natječaja, 
smatra se da su obaviješteni i kandidati koji su podnijeli prijavu a ne ispunjavaju 
formalne uvjete za prijam u radni odnos. 

Mole se kandidati da dođu 15 minuta prije predviđenog termina za razgovor 
(intervju) kako bi se mogli evidentirati na recepciji objekta i dobiti privremenu karticu 
za ulaz u zgradu. 

Na razgovor (intervju) potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu), povukao prijavu 

na Javni natječaj, te se više ne smatra kandidatom. 
Ne postoji mogućnost naknadnog obavljanja razgovora (intervjua), bez obzira 

na razloge koji pojedinog kandidata priječe da pristupi istom u naznačeno vrijeme. 
 Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na službenoj internet stranici 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
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