REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD METKOVIĆ
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu
višeg prometnog referenta/prometni redar
u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića
Klasa: 112-02/14-01/03
Urbroj: 2148/01-01-14-9
Metković, 28. ožujka 2014.
Dana 28. ožujka 2014. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg
prometnog referenta/prometnog redara u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića analiziralo je pristigle
prijave na natječaj za prijam u službu višeg prometnog referenta/prometni redar u Jedinstveni upravni odjel
Grada Metkovića objavljenog u Narodnim novinama, broj 32/14 od 12. ožujka 2014. godine, oglasnoj ploči
Grada Metkovića i na web stranici Grada Metkovića (www.metkovic.hr) .
Utvrđeno je da je na Natječaj pristiglo šest prijava u zatvorenoj omotnici. Sve prijave su pravodobne.
Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta su podnijeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Irena Kovačević, Ilije Bošnjaka 23/1, Metković
Igor Penava, Tina Ujevića 4, Metković
Perica Krstičević, Športska ulica 3, Krvavac
Petar Nikolić, Riva 4, Opuzen
Branimir Volarević, Zrinjskih i Frankopana 117, Metković
Tomislava Ivanković, Matice Hrvatske 3, Metković

Povjerenstvo je utvrdilo da kandidati Irena Kovačević, Perica Krstičević, Petar Nikolić, Branimir Volarević i
Tomislava Ivanković ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja jer nemaju najmanje godinu dana radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima ostvareno na poslovima odgovarajuće spreme iz natječaja kao i da
nisu dostavili potrebne podatke iz natječaja (potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radu u struci
(preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca ili rješenje o rasporedu)).
O neispunjavanju formalnih uvjeta kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava Igora Penave potpuna i da ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.
Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo
LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE
1. Igor Penava, Trnovička 8, Dubrovnik
Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem
pisanog testiranja i intervjua koja će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Metkovića u
Metkoviću, Stjepana Radića 1, I. Kat, dana 4. travnja 2014. godine (petak) u 9,00 sati.
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Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg prometnog
referenta u Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, dana 28. ožujka 2014. godine objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:
Igor Penava, Trnovička 8, Dubrovnik
II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Gradske uprave Grada Metkovića u Metkoviću,
Stjepana Radića 1, I. Kat, dana 4. travnja 2014. godine (petak) u 9,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez
obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj, ako se navedenog dana ne odazove do 09,05 sati, bez
obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštivaju pravila ponašanja na testiranju, s
kojima će biti upoznati prije početka testiranja.
Pisani test sastojat će se od 40 pitanja. Svako pitanje bodovat će se s 0,25 boda. Pravni izvori za pripremu
kandidata za provjeru znanja navedeni su u pisanom prilogu objavljenom uz predmetni natječaj. Testiranje
traje 60 minuta.
III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Grada Metkovića www.metkovic.hr i na oglasnoj ploči
Grada Metkovića. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se
intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).
IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Grada Metkovića www.metkovic.hr i na oglasnoj ploči Grada
Metkovića.
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