Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samuopravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvojne projekte, dana 18. travnja 2016.g. objavljuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

KATERINA VRH, Argonautska 10, Pula
II.

Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 27. travnja 2016.g. u 10,00 sati.

III.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno
priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge
povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara odabirom ponuđenih odgovora
te nadopunom teksta koji nedostaje.
Testiranje traje 75 minuta.
IV.
Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će
se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Barban.
V.
Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).
VI.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-15
Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić v.r.

Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samuopravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvojne projekte te viši stručni suradnik za proračun i financije dana 18. travnja
2016.g. objavljuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

KOS ANI, Nedešćina 38 E, Nedešćina
II.
Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 27. travnja 2016.g. u 10,00 sati.,
za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte i za radno
mjesto viši stručni suradnik za proračun i financije.
III.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno
priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge
povukao prijavu na natječaj.
Pisani test za svako radno mjesto sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara
odabirom ponuđenih odgovora te nadopunom teksta koji nedostaje.
Testiranje traje 75 minuta, za svako radno mjesto.
IV.
Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će
se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Barban.
V.
Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).
VI.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-16
Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić v.r.

Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samuopravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvojne projekte te viši stručni suradnik za proračun i financije dana 18. travnja
2016.g. objavljuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

SABINA VALIĆ, Šijanska cesta 6 , Pula
II.
Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 27. travnja 2016.g. u 10,00 sati.,
za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvojne projekte i za radno
mjesto viši sturučni suradnik za proračun i financije.
III.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno
priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge
povukao prijavu na natječaj.
Pisani test za svako radno mjesto sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara
odabirom ponuđenih odgovora te nadopunom teksta koji nedostaje.
Testiranje traje 75 minuta., za svako radno mjesto.
IV.
Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će
se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Barban.
V.
Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).
VI.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-14
Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić v.r.
Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samuopravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvojne projekte dana 18. travnja 2016.g. objavljuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

DINO UKOTA, Glavani 25, Barban
II.

Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 25. travnja 2016.g. u 11,00 sati.

III.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno
priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge
povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara odabirom ponuđenih odgovora
te nadopunom teksta koji nedostaje.
Testiranje traje 75 minuta.
IV.
Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će
se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Barban.
V.
Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).
VI.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-19
Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić v.r.

Na temelju čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samuopravi ( N.N. 86/08,61/11 ) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu u

Jedinstveni upravni odjel Općine Barban na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i
financije dana 18. travnja 2016.g. objavljuje
POZIV
na prethodnu provjeru znanja ( pisano testiranje )
i intervju
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat:

VLADO KOŽLJAN, Pula, Zlatićev trg br. 6
II.

Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69 dana 25. travnja 2016.g. u 11,00 sati.

III.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno
priječe pristupiti testiranju naznačenog dana u naznačeno vrijeme.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove testiranju, bez obzira na razloge
povukao prijavu na natječaj.
Pisani test sastojati će se od 60 pitanja, na koja se pitanja odgovara odabirom ponuđenih odgovora
te nadopunom teksta koji nedostaje.
Testiranje traje 75 minuta.
IV.
Rezultati pisanog testiranja kandidatu će se priopćiti istoga dana na intervju-u, budući da će
se istoga dana održati intervju. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine
Barban.
V.
Uvjet za pristup intervju-u: kandidat mora ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na
pisanom testiranju ( najmanje 5 bodova ).
VI.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

Klasa: 112-02/16-01/2
Ur.broj: 2168/06-16-02-20
Predsjednik povjerenstva
Samanta Bubičić v.r.

