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REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
I
RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA

po Oglasu
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo
1. Dana 09. lipnja 2015. godine u prostoriji općinske vijećnice Općine Čepin, Kralja
Zvonimira 105, Čepin, proveden je postupak prethodne provjere znanja (pismeno testiranje) i
sposobnosti kandidata (rad na računalu), po Oglasu za prijam službenika/ice u službu na
određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo, na radno
mjesto Računovodstveni referent - knjigovođa (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog
povećanja obima poslova najduže šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci,
uz obvezni probni rad od 2 mjeseca).
2. Postupak prethodne provjere znanja (pismeno testiranje) i sposobnosti kandidata (rad na
računalu), provelo je Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na
određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), u sljedećem sastavu:
- Ivan Žeravica, predsjednik
- Mirjana Cvitkušić, član
- Krešimir Crnković, član
3. Kandidati Goran Križanović i Biljana Nađ nisu pristupili prethodnoj provjeri znanja, te se
sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), smatra da su isti povukli
svoje prijave na natječaj, dok je kandidatkinja Ivana Žeravica pristupila prethodnoj provjeri
znanja.

4. Pravo na nastavak u daljnjem postupku provjere znanja i sposobnosti, a kako bi stekli pravo
na usmeni intervju, sukladno članku 22. stavak 5. Zakon o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.)
ostvaruju kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i
sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera
provedena, odnosno prema Uputama i obavijestima kandidatima koji su prethodno objavljeni
na web-stranici Općine Čepin (www.cepin.hr), najmanje 6 (šest) bodova.
5. Po završetku pismenog testiranja kandidata Povjerenstvo objavljuje sljedeće rezultate:
Red. Ime i prezime
br.
1.

Pristupio/la Ostvareni
broj bodova

Najmanji
Najviši
Pravo na
traženi broj mogući broj nastavak u
bodova
bodova
postupku

DA

6

Ivana Žeravica
8,5

10

DA

6. Po završetku provjere rada na računalu Povjerenstvo objavljuje sljedeće rezultate:
Red. Ime i prezime
br.
1.

Pristupio/la Ostvareni
broj bodova

Najmanji
Najviši
Pravo na
traženi broj mogući broj nastavak u
bodova
bodova
postupku

DA

6

Ivana Žeravica
9

10

DA

7. S kandidatkinjom iz točke 5. i 6. koja je ostvarila pravo na nastavak u postupku,
Povjerenstvo će provesti usmeno testiranje (intervju) na kojem će u razgovoru s
kandidatkinjom utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinje za rad u
jedinici lokalne samouprave.
Intervju će se provesti dana 09. lipnja 2015. godine (utorak), s početkom u 11,45 sati.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu prema ukupnom
rezultatu ostvarenom na testiranju i tijekom intervjua.
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