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Predmet: natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme 1 (jedan) izvršitelj, na 
poslovima višeg stručnog suradnika za fondove EU u Jedinstvenom upravnom odjelu - poziv na 
prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme, na poslovima višeg stručnog 
suradnika za fondove EU, upućuje  
 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  
(PISANO TESTIRANJE)  
 
U „Narodnim novinama“ broj 18 od 18. veljače 2015. godine objavljen je javni natječaj za prijam 
u službu vježbenika na određeno vrijeme 1 (jedan) izvršitelj, na poslovima višeg stručnog 
suradnika za fondove EU u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tkon. Povjerenstvo za 
provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat čija je 
prijava pravodobna i uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koji je o tome 
obaviješten putem elektronske pošte.  
Pisano testiranje održat će se 12. ožujka 2015, godine u Općinskoj vijećnici Općine Tkon, 
Mulina 7, 23212 Tkon, s početkom u 12:00 sati.  
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, 
sa kojom se dokazuje identitet osobe.  
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog 
kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.  
Pravila testiranja:  
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz 
navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja:  
- pisana provjera traje 45 minuta.  
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:  
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,  
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,  
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,  
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.  
 
Pisani test sastojat će se od pitanja koja obuhvaćaju područje testiranja koje je kao i pravni izvori 
za pripremanje kandidata za testiranje prethodno objavljeno na web stranici Općine Tkon na 
www.tkon.hr. 
Intervju će biti proveden samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz područja 
provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju, a o rezultatima testiranja i 
vremenu održavanja intervjua kandidat će biti obaviješten.  
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatom prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne 
ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.  
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja.  
Za pisano testiranje kandidati mogu ostvariti ukupno 20 bodova, dok se za intervju kandidatima 
dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.  



Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Tkon www.tkon.hr, te na oglasnoj ploči Općine 
Tkon.  
 

Predsjednica Povjerenstva:  
 


