
                                                                    

 
 
      
 
      
     REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA ROGOZNICA 
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
           JAVNOG NATJEČAJA
 
KLASA: 112-02/22-01/1 
URBROJ: 2182-12-03/22-5 
Rogoznica, 01. lipnja 2022. 
 
Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine
provedbu javnog natječaja za prijam u službu na 
odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove

 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje i provjera praktičnog rada na računalu)

 

I. Povjerenstvo je, nakon provedene provjere zaprimljenih prijava, 
ispunjavaju formalne uvjete 
sposobnosti: 
 
1. Katarina Turk 

 
II. Pisano testiranje održat će se

Rogoznica, u Rogoznici, Ulica h

Provjera praktičnog rada na računalu održat će se nakon pisanog testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, 
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog
priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove
povukao prijavu na javni natječaj
Pisano testiranje provest će se putem pisanog testa koji se sastoji od pitanja iz pravnih izvora za 
provjeru znanja navedenih u Obavijesti
voditelja odsjeka za financije, gospodarstvo i
na web stranici Općine Rogoznica.
Pisani test sastojat će se od 30 pitanja
Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
 
 

                                                                     

KNINSKA ŽUPANIJA 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
NATJEČAJA 

22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
arodne novine", br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19

za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto 
financije, gospodarstvo i EU fondove“, objavljuje 

POZIV 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje i provjera praktičnog rada na računalu) 

nakon provedene provjere zaprimljenih prijava, utvrdilo da 
formalne uvjete javnog natječaja te da može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i 

Pisano testiranje održat će se dana 07. lipnja 2022. godine (utorak) u 09:00 sati
Ulica hrvatske mornarice 17. 

Provjera praktičnog rada na računalu održat će se nakon pisanog testiranja. 

je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata
priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, smatra 
natječaj. 

Pisano testiranje provest će se putem pisanog testa koji se sastoji od pitanja iz pravnih izvora za 
provjeru znanja navedenih u Obavijesti kandidatima/kinjama javnog natječaja

cije, gospodarstvo i EU fondove, objavljenog dana 18. svibnja 2022
na web stranici Općine Rogoznica. 
Pisani test sastojat će se od 30 pitanja. 
Kod većine pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora. 

22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
i 112/19), Povjerenstvo za 
za radno mjesto „voditelj 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

rdilo da jedan (1) kandidat 
rethodnoj provjeri znanja i 

:00 sati u zgradi Općine 

kemijsku olovku. 
obzira na razloge koje kandidata eventualno 

,00 sati, bez obzira na razloge, smatra se da je 

Pisano testiranje provest će se putem pisanog testa koji se sastoji od pitanja iz pravnih izvora za 
natječaja za radno mjesto 

. svibnja 2022. godine 



 
Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova 
postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10). 
Testiranje traje najviše 60 minuta. 
 
Provjera praktičnog rada na računalu  sastoji se od zadataka iz područja rada na mapama i datotekama, 
korištenje Microsoft Word-a pisanje i obrada teksta. 
Praktični rad sastojat će se od 10 pitanja. 
Svako pitanje nositi će 1 bod, pri čemu je moguće ostvariti najviše 10 bodova. 
Provjera praktičnog rada traje najviše 30 minuta. 
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno 
objavljene na web stranici Općine Rogoznica, www.rogoznica.hr. 

 

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, dana 07. lipnja 
2022. godine. 
Kandidat koji ostvari najmanje 50% bodova na prvom dijelu pisanog testiranja pristupa drugom 
dijelu pisanog testiranja (provjera praktičnog rada na računalu) na kojem također mora ostvariti 
najmanje 50% bodova da bi pristupio usmenom intervjuu. 
 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica. 

 

 

                                                                                                        PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

                                                                                                        Anita Bijelić, v.r. 


