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       PREDMET: OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE 
UVJETE NATJEČAJA 
 
 
       U svezi oglasa objavljenog dana 7. svibnja 2012. kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Područna služba Zadar, Ispostava Biograd na moru za prijem u službu na određeno vrijeme sa 
punim radnim vremenom u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon na radno mjesto 
 
 - administrativni/a tajnik/tajnica - 1 izvršitelj/ica – zamjena za porodiljni 
 
obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa: 
 
 
       1. Bruna Jakovljev iz Tkona, Put studenca 68. 
 
 
da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 28. svibnja 2012. 
(ponedjeljak) s početkom u 12:00 h u vijećnici Općine Tkon, na adresi Mulina 7, 23212 Tkon. 
 

Predsjednik povjerenstva 
Julijana Radović v.r. 

 

  



NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada 
na računalu i Intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne 
uvjete natječaja. 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pismenim putem. 
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. 
 
Pismeno testiranje 
Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za 
provedbu natječaja pismeni test s ukupno 20 pitanja, a test će se pisati 30 minuta. Test provjere znanja 
sastoji se od dva dijela, prvi dio-Ustavno ustrojstvo RH te drugi dio-Lokalna i područna (regionalna) 
samouprava, svaki dio sadrži 10 pitanja. Svaki točan odgovor donosi 1 bod. 
Broj točnih odgovora biti će podijeljen sa 2, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije 
decimale).Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova 
zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se 
dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). 
 
O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten. 
 
Pravni i drugi  izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje su slijedeći:    
- Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (N.N. 85/10) 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09). 
 
PRAVILA PROVJERE PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU 
Provjera će se sastojati u radu u Programima:MS Wordu, MS Excelu, korištenje elektroničke 
pošte. Praktična provjera rada na računalu će trajati 30 minuta. 
Svaki kandidat će dobiti zadatak  koji će morati rješiti na računalu samostalno. Točno izrađen 
zadatak MS Word nosi 5 bodova, točno izrađen zadatak MS Excel nosi 3 boda te ispravno 
korištenje elektroničke pošte nosi 2 boda. 
 
INTERVJU 
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na 
pismenom testiranju, odnosno koji točno odgovore na najmanje 50 % zadanih pitanja. 
Intervju se boduje bodovima od 1 do 10. Svaki član Povjerenstva boduje kandidata od 1 do 10, 
zbroj bodova Povjerenstva dijeli se sa tri, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije 
decimale).Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova 
zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 zaokružuje na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se 
dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova). 
Svaki član Povjerenstva će postaviti kandidatu tri pitanja. 
 
PRAVILA TESTIRANJA: 
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava 
radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica). Na pisano testiranje potrebno je donijeti 
kemijsku olovku. 
2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:korištenje literature, bilježaka, 
mobitela, napuštati prostorije u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati 
kandidate. 
3. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena 
pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg se 
kandidat/kinja prijavljuje. 
4. Za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova za svaki dio. 
5. Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora biti će podijeljen sa 2, što će – 
zaokruženo na jednu decimalu – dati broj bodova na pisanoj provjeri. 



6. Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri praktičnog rada na računalu. 
7. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % ukupnog broja bodova 
na pismenom testiranju, odnosno koji točno odgovore na najmanje 50 % zadanih pitanja. 
 
Rang lista 
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu 
natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo dostavlja Pročelniku Izvješće o provedenom postupku i 
prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, te predlaže kandidata za prijam u općinsku 
službu. 
 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA-OGLASA 


