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Ogulin, 11. lipnja 2013.

OBAVIJEST O TESTIRANJU

Naziv tijela koje provodi testiranje:
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Naziv radnog mjesta za koje se provodi testiranje:
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR– 2 izvršitelja/ice na neodreñeno vrijeme
Natječaj objavljen:
''Večernji list'' 14. svibnja 2013.

Prijavljeni kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju
formalne uvjete propisane javnim natječajem

obavještavaju se

da će se pismeno testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta diplomiranog
knjižničara održati dana 17. lipnja 2013. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Gradske
knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin, II. kat.
Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto diplomiranog knjižničara
ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju, sljedeći prijavljeni natjecatelji
prema abecednom redu prezimena:
1. BROZOVIĆ NIKOLINA, Hreljin Ogulinski 34B, Hreljin Ogulinski
2. KOLIĆ MARIJA, Kolići 106B, Zagorje
3. MAMULA JOVANKA, Jasenak 16, Jasenak
4. MATIĆ NIKOLINA, Stara cesta 47, Ogulin
5. MEDAKOVIĆ MILANA, Kralja Tomislava 4, Plaški
6. SALOPEK ANA, Dujmić selo 6B, Dujmić selo
7. TARAŠ MILENA, Remetinečki gaj 8A, Zagreb
8. VALENTIN DRAŽEN, Trg kralja Petra Svačića 4B, Karlovac
9. VIŠNJIĆ JELENA, Mihovilići 16/1, Rijeka

Natjecatelji koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto
obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.
Kandidati koji na testiranje doñu nakon termina utvrñenog u ovoj obavijesti neće moći
pristupiti testiranju.
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju svoj identitet
(osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrñeno da ne
ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te osobe za koje se utvrdi da nisu
podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.
Mole se kandidati da na testiranje ponesu pribor za pisanje (kemijska olovka).
Intervju (razgovor) za radna mjesta diplomiranog knjižničara bit će obavljen s
kandidatima koji iz pisane provjere znanja ostvare najmanje 50% bodova.
Rezultati pismenog testiranja odnosno imena kandidata koji su na pismenom testiranju
ostvarili najmanje 50 % bodova, bit će objavljeni dana 17. lipnja 2013. u 14,00 sati u
prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.
Kandidati koji ostvare manje od 50 % bodova na testiranju mogu, nakon objave
rezultata pisanog testiranja, u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, u nazočnosti
članova Povjerenstva, izvršiti uvid u svoje testove te staviti eventualne prigovore na rezultate
testiranja.
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