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za prijam u službu
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Ogulin, 17. srpnja 2012.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA
U STRUČNU SLUŽBU GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADA OGULINA

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje:
REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE I ARHIVE – 1 izvršitelj/ica na
neodreñeno vrijeme
Natječaj objavljen:
''Narodne novine'' broj 71/12 od 29. srpnja 2012.
Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08 i 61/11) prijavljeni
kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno te ispunjavaju formalne
uvjete propisane javnim natječajem

obavještavaju se
da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta referenta za poslove
pisarnice i arhive održati dana 23. srpnja 2012. (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u
prostorijama Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11, Ogulin (Gradska vijećnica).
Formalne uvjete javnog natječaja za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a
time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidati:
1. DANIJEL VIDAKOVIĆ, Prapućanska 7, Ogulin
2. RUŽA TRBOVIĆ, Sveti Rok 84, Ogulin
3. ANDREJA TURKOVIĆ, Turkovići 2, Turkovići Ogulinski
4. IVANA SALOPEK, Kučinić selo 13, Ogulin
5. GORDANA POLJAK, Cerovnik 87, Cerovnik
6. NEVENA IVOŠEVIĆ, Otok Oštarski 39A, Otok Oštarijski

Natjecatelji koji su podnijeli nepotpune prijave kao i natjecatelji koji ne ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja za navedeno radno mjesto obavijestit će se pisanim putem o
neispunjavanju uvjeta.
Kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja nakon termina utvrñenog u ovoj
obavijesti neće moći pristupiti ispunjavanju testa te se smatra da su povukli prijavu.
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet
(osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).
Kandidati koji ne predoče ili odbiju predočiti identifikacijsku ispravu, osobe za koje je
utvrñeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, te osobe za koje se
utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj, ne mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja.
Mole se kandidati da na pisano testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).
Pisani dio provjere znanja sastoji se iz dva dijela – općeg i posebnog.
Intervju (razgovor) s kandidatima za radno mjesto referenta – komunalnog redara,
koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, bit će obavljen
neposredno nakon utvrñivanja rezultata testiranja, a rezultati će se objaviti kandidatima dana
23. srpnja 2012. u 14,00 sati u prostorijama Grada Ogulina.
Kandidati koji ostvare manje od 50 % bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja
mogu nakon objave rezultata, u nazočnosti članova Povjerenstva, izvršiti uvid u svoje testove
te staviti eventualne prigovore na rezultate testiranja.
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