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TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA
Povodom natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine
Štitar na radno mjesto - VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE
Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br.: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka
natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar na
radno mjesto – Viši referent za računovodstvo, proračun i financije poziva kandidate koji su podnijeli
prijavu na natječaj za prijam u službu, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

Za dan 09. rujna 2020. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Štitar.

na testiranje za prijam u službu.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na testiranje su:
1.
2.
3.
4.

Marina Iljazović iz Babine Grede, Loža 255,
Zlata Vinković iz Županje, Al. Matice Hrvatske 35,
Marina Katić iz Cerne, Vukovarska 98,
Berislav Miličić iz Štitara, B. Jelačića 17.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje
odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim
testiranjem.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
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Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:
-

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-

koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,

-

napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,

-

razgovarati s ostalim kandidatima,

-

na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će
udaljeni s testiranja, a njihov rezultat povjerenstvo neće bodovati.
Pisani test se sastoji od ukupno 15 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 1 bod, polovičan 0,5 boda i
netočan 0 bodova. Kandidat može ostvariti maksimalno 15 bodova. Intervju će se provoditi samo s
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provjeri znanja pisanim testiranjem.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju,
komunikacijske i ostale sposobnosti za rad u Općini Štitar.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pisano testiranje (kandidat može ostvariti maksimalno
ostvariti 15 bodova).
Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema
ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.
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