Sukladno članku 20. stavak 4.podstavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08), Povjerenstvo za
provedbu natječaja za prijam na radno mjesto «čistačica» u
Službu za općinsku
samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan,
objavljuje:
POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:
1. Mirjana Ljubičić,
2. Livija Šestan,
3. Loreta Rogić.
II. Ostalim podnositeljima prijava upućena je pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu
stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju natječajne uvjete.
U ovoj fazi natječajnog postupka ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih
obavijesti.
III. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana
22. siječnja 2010. godine (petak) do 8.45 sati u zgradi Općine Kršan, Blaškovići 12, ispred
prostorije općinske vijećnice u Kršanu.
Testiranje će nakon provjere identiteta i uvodnih napomena započeti u 9.00 sati i trajat će od
09,00 sati do 09,15 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijsku ispravu.
Ne postoji mogućnost naknadno pisanja testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog
kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 8.45 sati , bez obzira na
razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatra se da je prijavu povukao i kandidat koji na
pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i
kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.
Ostale informacije vezano uz pisano testiranje navedene su u uputama koje su objavljene na
web-stranici Općine Kršan, www.krsan.hr.
IV. Kandidati koji uspješno polože pismeni dio ispita pristupit će istog dana (22. siječnja
2010. godine - petak) u 9,45 sati razgovoru s Povjerenstvom (intervju), o čemu će ih
prethodno usmeno obavijestit Povjerenstvo.
Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili
najmanje 5 bodova.
Rezultati intervjua boduju se.
Nakon provedenog testiranja intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema
ukupno broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno izvješteni u zakonskom roku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

