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Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti: Javni natječaj za radno mjesto:
Komunalni djelatnikt - jedan (1) izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Cernik
Sukladno člancima 19.,i 116.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), te Javnom natječaju objavljenog dana 28.12.2018.,
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Cernik www.cernik.hr .
Povjerenstvo za provedbu postupka:
POZIVA
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sljedeći kandidati koji formalno udovoljavaju
uvjetima Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto
komunalni djelatnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik.
1. Tomislav Jedličko, Cernik, Rokova , 35400 Nova Gradiška
2. Pero Sokić, Cernik, F.Kulmera 34 , 35400 Nova Gradiška
Testiranje će se održati u prostorijama Općine Cernik (vijećnica), Frankopanska 117, Cernik
dana
15. siječnja 2019. godine s početkom u 14,00 sati
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati
kandidatom.
Pravni i drugi izvori za pripremu testiranja su:
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, , 116/08, 75/09)
- Odluka o komunalnom redu Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik" br. 5/17.)
- Odluka o grobljima Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik" br. 1/14.)
- Statut Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik 2/18.)
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom
testiranju.

Testiranju i razgovoru (intervju) mogu pristupiti samo kandidati koj dođu u zakazani sat i prije
testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanom testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova (50%).
Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja pristupaju razgovoru s Povjerenstvom
(intervju) istog dana.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju
kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom
broju bodova.
Izvješće i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja Načelniku Općine Cernik koji donosi rješenje o
prijemu izabranog kandidata, a koje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su pristupili testiranju.
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