REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Povjerenstvo za provođenje natječaja
za prijam u službu vježbenika
Klasa: 112-06/11-01/03
Urbroj: 2155/01-04-11-5
Omiš, 19. kolovoza 2011.
Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem
vježbenika – magistar ili stručni specijalist ekonomske struke u Uprani odjel za gospodarstvo i
društvene djelatnosti, dana 19. kolovoza 2011. godine objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja
KATARINA PUPAČIĆ, iz Omiša, Četvrt kralja Zvonimira 2.
II. Podnositeljima prijava koji nisu dostavili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz
javnog natječaja upućena je pisana obavijest, pozivom na članak 21. uvodno citiranog Zakona.

III. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Ureda grdonačelnika, u Omišu, Trg
kralja Tomislava 5, I. kat, dana 26. kolovoza 2011.g. (petak) u 9.00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidatkinju
eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidatkinja povukla prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove
do 09.00 sati, bez obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštivaju
pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznata prije početka testiranja.
Pisani test sastojat će se od tri grupe po 10 pitanja. Jedna grupa pitanja odnositi će se na provjeru

znanja engleskog jezika. Svaki točan odgovor bodovat će se s jednim bodom, što će dati broj
bodova postignutih na pisanoj provjeri.
Testiranje traje najviše 60 minuta.
IV. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Omiša . S
kandidatkinjom će se obaviti intervju ako na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova
iz svakog dijela provjere znanja. Intervju će se obaviti neposredno nakon pisanog testiranja
(nakon bodovanja). Dio intervjua obaviti će se na engleskom jeziku.
V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Omiša.
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