OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE FERIČANCI,
OBJAVLJENOG U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 140/14.
TESTIRANJE KANDIDATA:
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja:
1. IVAN MATULIĆ, Vladimira Nazora 17, Našice
2. MARIJA HABUDA – BUČANAC, Ruđera Boškovića 33, Našice.
Testiranje kandidata se sastoji od:
- provjera poznavanja osnova ustrojstva Republike Hrvatske – pismeni test
- provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
službenik/ce prima – pismeni test i praktičan rad
- intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
Pitanja kojima se testira poznavanja osnova ustavnog ustrojstva temelje se na:
1. Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90., 135/97., 8/98., 113/00.,
124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.).
Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
službenik/ca prima temelji se na slijedećim propisima:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
( „Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49//11., 84/11.,
90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.)
4. Statut Općine Feričanci ( dostupan na web stranici Općine Feričanci),
te na provjeri poznavanja rada na osobnom računalu.
NAČIN TESTIRANJA:
Testiranje će se održati dana 22. prosinaca 2014.godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00
sati u prostorijama Općine Feričanci, Trg Matije Gupca 3, Feričanci.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave
radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti
testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz
područja poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske ( 5 pitanja – 5 bodova), pitanja
za provjeru znanja iz područja poznavanja ustrojstva lokalne i područne ( regionalne )
samouprave, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu te Statuta Općine Feričanci ( 10 pitanja –
10 bodova), te provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na
koje se prima ( izrada praktičnog rada na računalu – do 5 bodova).
Na pismenoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati
prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja i
sposobnosti dobili najmanje 50% bodova.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20 bodova.
Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu
natječaja ( intervju ). Nakon završenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni
broj bodova je 30.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju
za rad u Općini Feričanci. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang
listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Općine Feričanci izvješće o provedenom
postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju kandidata za pročelnika, a obavijest o
imenovanju dostavlja se svim kandidatima koji su pristupili testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo za provedbu natječaja

