Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području općine Rakovica
Nova Kršlja, Nova Kršlja bb
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2133/16-03-01-19-5
Nova Kršlja, 14. lipnja 2019. godine
Na temelju članka 18. Pravilnika o radu, Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice, dana 14. lipnja 2019. godine objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidatkinja, i to:
1. Tihana Oštrina, Grabovac 57a, Grabovac

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje), za kandidate koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice – 1 izvršitelj/ica, održat će se dana
17. lipnja 2019. godine, ponedjeljak u 10,00 sati,
u prostorijama DVD-a Rakovica, Rakovica bb (prezentacijska dvorana)
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji
kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na
razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji
na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat
koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 10 pitanja.
Testiranje traje 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje
su prethodno objavljene na službenoj web stranici Ustanove (www.baraceve-spilje.hr).
IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na s l u ž b e n o j web stranici Ustanove
(www.baraceve-spilje.hr).
Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona obavijestiti kandidate, ukoliko pristupe
testiranju, o rezultatima do 11,30 sati istog dana, te će ih ukoliko ostvare minimalno 50%

bodova iz pismene provjere na pisanom testiranju, odmah, istim putem, obavijestiti o
terminima intervjua.
V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (www.baraceve-spilje.hr) i na oglasnoj ploči
Ustanove.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice
Darka Spudić, dipl.ing.biol., predsjednica

