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OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO
REFERENTA ZA UREDSKO POSLOVANJE
Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju tražene formalne uvjete javnog natječaja
za prijam u službu na radno mjesto Referenta za uredsko poslovanje u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Marčana, koji je javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama”,
br. 44/2017 od 05. svibnja 2017. godine, da će se provjera znanja i sposobnosti za obavljanje
poslova tog radnog mjesta – pismeni test održati u općinskoj zgradi u Marčani 158, I. kat u
utorak, 06. lipnja 2017. godine s početkom u 14,00 sati.
Kandidati koji ispunjavaju tražene formalne uvjete javnog natječaja na koje se odnosi
ovaj poziv su:
- Martina Ruba iz Marčane, Marčana 64,
- Aleksandra Peruško iz Peruški, Peruški 78a,
- Tea Premužić iz Pomera, Pomer 68,
- Roberta Mavrić Antić iz Hrboki, Hrboki 33,
- Sanja Bolonović iz Marčane, Marčana 501,
- Nataša Balde Puškarić iz Kršana, Blaškovići 8a,
- Zlatko Lupetina iz Loborike, Loborika 44,
- Nataša Brenko iz Pule, Zoranićeva 17,
- Lara Bulić iz Pićna, Benići 47a.
Nakon identifikacije kandidata, provesti će se u vremenu od 14,05 sati do 15,05 sati
provjera znanja-pisani test iz poznavanja propisa navedenih u pravnim izvorima za provjeru
znanja objavljenima na web stranici Općine Marčana.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se na način opisan u objavi
od 03. svibnja 2017. godine koja je dostupna na web stranici Općine Marčana.
Nakon provedenog testiranja kandidata utvrdit će se broj ostvarenih bodova pojedinog
kandidata iz pisanog testa, predočit će se ti rezultati kandidatima, te će se provesti intervju sa
kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i
sposobnosti kandidata.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili intervju, smatra se da je povukao prijavu na
javni natječaj.
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