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51513 OMIŠALJ, Baječ 8 
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Omišalj, 10. siječnja 2022. godine 

 

                                                        

Na temelju članka 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Omišalj, Povjerenstvo za 
procjenu i vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

domar-ložač (M/Ž)  u MŠ Omišalj objavljenom dana 24.12.2021. godine, obavještava kandidate o 

      

 

SADRŽAJU I  NAČINU TESTIRANJA 

 

na radnom mjestu: 

 

              - domar-ložač (M/Ž) : 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) za rad u 

Matičnoj školi Omišalj (zamjena za bolovanje) 

               

 

PRAVILA I NAČIN TESTIRANJA: 

 

 Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Omišalj, obavit će 

se provjera znanja i sposobnosti kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.  

Provjeru za tehničko osoblje čini Usmeno testiranje (intervju) kandidata s Povjerenstvom za vrednovanje 

kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

1. Usmeno testiranje (intervju) s Povjerenstvom 

 Na razgovor (intervju) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete 

natječaja.  Poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavljuje Povjerenstvo na mrežnim stranicama Škole.   

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i motivaciju kandidata za rad u 

školi. Svaki član Povjerenstva vrednuje odgovor kandidata na pojedino pitanje od 0-2 boda koji se na kraju 

zbrajaju.  

Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na 

usmenom testiranju (intervjuu). 

 

            2.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja 

 

 Usmeno testiranje (intervju) za domara-ložača održat će se u utorak  18.siječnja 2022. godine u prostoru 

matične škole Omišalj na adresi Baječ 8, 51513 Omišalj u 10:00 sati. 

 

            3.    Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja 

 

 Nakon utvrđivanja  rezultata testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan 

dostavlja ravnatelju Škole. Na temelju dostavljene rang liste kandidata, ravnatelj provodi razgovor (intervju) s tri 

najbolje rangirana kandidata prema broju bodova, odnosno sa svim kandidatima koji ostvaruju tri najbolje 

bodovana rezultata te odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa. 

 Obavijest kandidatima za razgovor (intervju) s ravnateljem Škole bit će upućena ponaosob usmenim i 

pismenim putem. 

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u skladu s člankom 21. Pravilnika. 

                                                                                  

              POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 


