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Jelsa, 12. travnja 2016.g.
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA
PROMETNOG REDARA U JUO OPĆINE JELSA
Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u daljnjem tekstu:
ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Referenta- prometnog redara
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa, dana 12.04 2016 godine, objavljuje
POZIV
NA PREDHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Referenta- prometnog redara – (
1 izvršitelj/ica- m/ž ) na neodređeno vrijeme u Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i
zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa, uz obvezni probni rad od tri
mjeseca, održalo je dana 04. travnja 2016. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijavu koja
je pristigla na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći
kandidat koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te koji ispunjava formalne uvjete
propisane Natječajem:
1. DRAGAN MATKOVIĆ, OIB: 40318715959
2. Kandidat iz točke 1. poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog
testiranja, koje će se, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, održati dana
19. travnja 2016. godine ( utorak) u 09:00 sati.
Provjera znanja će se održati u zgradi Općine Jelsa, Riva b.b., 21 465 Jelsa, u prostoriji
Općinske vijećnice.
3. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidat
eventualno priječe da testiranju pristupe u naznačeno vrijeme.

Smatra se da kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 09:00 sati, bez obzira na
razloge, povukao prijavu na natječaj.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi
testiranje, navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje
kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, koje su prethodno objavljene na web
– stranici Općine Jelsa (www.jelsa.hr) i oglasnoj ploči.
4. Intervju se provodi samo s kandidatom koji ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela
provjere znanja na provedenom testiranju. Intervju će se provesti dana 19. travnja 2016.
godine neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenog testa, s
početkom u 10:30 sati.
Imena i prezimena kandidata koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere
znanja na pismenom testiranju, biti će objavljen dana 19. travnja 2016 godine u 11:30 sati
na oglasnoj ploči Općine Jelsa, Riva b.b.
Povjerenstvo kroz razgovore s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost,
kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad. Na intervjuu kandidat može ostvariti
maksimalno 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema
ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i tijekom intervjua.
5. Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj stranici Općina Jelsa (www.jelsa.hr) i oglasnoj ploči
Općine Jelsa.
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