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                                                           POZIV NA TESTIRANJE 

 

Na sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za 

zapošljavanje koji ispunjavaju uvjete natječaja, utvrdilo je listu kandidata za radna mjesta: 

 

1. radno mjesto stručni suradnik knjižničar/stručna suradnica knjižničarka 

- na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) 

 

Prijavljeno je 9 kandidata: 

1. Ivna Lončarić 

2. Damir Ažić 

3. Tanja Brkljača 

4. Josip Svetić 

5. Mihaela Cuculić Juranić 

6. Iva Gobin 

7. Nikolina Urh 

8. Vjekoslav Kiš 

9. Snežana Turda 

 

Povjerenstvo upućuje poziv sljedećim kandidatima/kandidatkinjama: 

 

1. Ivna Lončarić 

2. Tanja Brkljača 

3. Vjekoslav Kiš 

 

 

Testiranje za radno mjesto stručni suradnik knjižničar/stručna suradnica knjižničarka će se 

održati 19. rujna 2019. u 13 sati u učionici 210 (dvorana Teologije). Kandidati će pristupiti 

isti dan I. i II. dijelu ispita. 

 

Kandidati moraju potvrditi identitet valjanom identifikacijskom ispravom 

  



Područja koja obuhvaća testiranje: 

 

1. Statut Škole 

2. Identitet katoličke škole 

3. Pravilnik o radu školske knjižnice 

 

Vrednovanje se provodi prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Katoličkoj 

osnovnoj školi „Josip Pavlišić“ (KLASA: 012-03/19-02/4 URBROJ: 2170/01-55-01/01-19-2 

). 

Vrednovanje obuhvaća 1. dio -  pisanu provjeru u trajanju od 45 minuta (kandidati određuju 

zaporku pod kojom rješavaju test) i 2.dio - razgovor (intervju). 

 

Uvjet je ostvarenih 50 %  - u protivnom, kandidati neće biti pozvani na 2.dio testiranja. 

Obje provjere mogu biti u  istom danu ukoliko broj kandidata nije veći od 10. 

 

Na razgovoru, Povjerenstvo procjenjuje motivaciju kandidata, interese te dijalogizira o radnoj 

biografiji. Svaki član Povjerenstva je ocjenjivač (skala od 1-5). Bodovi se zbrajaju. 

 

Povjerenstvo utvrđuje rang listu nakon konačnog bodovanja, a ravnatelj izabire između 

najbolje rangiranih kandidata koje predlaže Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa.  

 

Škola o rezultatima natječaja obavještava sve kandidate objavom na mrežnim stranicama 

Škole. 

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za zapošljavanje 


