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Na temelju članka 20., a u svezi s člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08 i 61/11), 
Povjerenstvo za provedbu  oglasa za prijam u službu u Tajništvo Općine Tisno  na radno 
mjesto referent za informiranje- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, objavljuje  
 
 

POZIV 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata  

    (pisano testiranje) 
         

I. Povjerenstvo za provedbu  oglasa za prijam u službu u Tajništvo Općine Tisno  na 
radno mjesto referent za informiranje- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, koji oglas je 
objavljen dana 10.studenog 2017.godine  kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Područni ured Šibenik te na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr i oglasnoj ploči 
Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno, I kat, utvrdilo je da slijedeći kandidati 

ispunjavaju uvjete propisane oglasom:  

                              
                                    1.Marko Markov, Mala Rudina 3, Tisno 

                                          2.Sandra Krnčević, Slobodana Macure 11, Šibenik. 
 

II. Pozivaju se kandidati iz točke I. ovog poziva  da pristupe  pismenom dijelu prethodne 

provjere znanja i sposobnosti (pisanom testiranju) koji će se održati dana 

29.studenog 2017.godine  ( srijeda ) u 09:00 sati u vijećnici u  zgradi Općine Tisno,  

Uska ulica 1, Tisno.  
 

III. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje naznačeni su  u Obavijesti 
o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu obavljanja prethodne provjere znanja i 
sposobnosti te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za tu provjeru 
koja je objavljena na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr  i oglasnoj ploči Općine 
Tisno.  



 
IV. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao 

prijavu na oglas.  
 

V. Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) 
kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. 

 
VI. Pravila za provedbu pisanog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano  

testiranje): 
- po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo 

predočenje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, 
- po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja 

kao i   obavijesti u kojem vremenu ih treba odgovoriti, 
           -      za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

•  koristit se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, 
 •  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
•  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija  
•  razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti  
   koncentraciju kandidata,  

                             • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila ili ne predoči  
                                identifikacijsku ispravu biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti, te  
                                će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.  
 
VII. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine 

Tisno, Uska ulica 1, Tisno i na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr., kada će 
ujedno kandidati biti obavješteni o  terminu održavanja usmenog dijela prethodne 
provjere (intervjuu). 

 
VIII. Kandidati koji su na pismenom dijelu provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje  
            50%  od ukupnog broja bodova mogu pristupiti intervjuu.  
 
IX. Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Tisno i web stranici Općine Tisno 

www.tisno.hr. 
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