REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu postupka za prijem u službu
Pročelnika
KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2133-17-04/02-22 - 11
Tounj , 28. travnja 2022. godine
Povjerenstvo za provedbu postupka za prijem u službu pročelnika / ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj
na neodređeno puno radno vrijeme temeljem, temeljem članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj; 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) podnosi
Općinskom načelniku Općine Tounj
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
(uključujući rang listu)
po Javnom natječaju za prijem u službu Pročelnika / ce Jedinstvenog upravnog odjela
1. Općinski načelnik Općine Tounj raspisao je dana 8. travnja 2022. godine javni natječaj za prijem u službu
Pročelnika / ce Jedinstvenog upravnog odjela na određeno puno radno vrijeme.
2. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 44/2022 od 8. travnja 2022. godine, oglasnoj ploči
Općine Tounj, Linije 3b, Tounj i na službenim stranicama Općine Tounj , www. tounj.hr. Na web stranici
Općine Tounj i oglasnoj ploči objavljeni su podaci propisani u članku 19. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Na Natječaj za prijem u službu zaprimljena je jedna prijava.
4. Povjerenstvo je utvrdila da prijava Ivanke Turkalj udovoljava formalnim uvjetima iz natječaja.
5. Povjerenstvo je utvrdilo slijedeću listu podnositelja pravodobnih i potpunih prijava (zaključenu s rednim
brojem 1.) koji su ispunjavali sve formalne uvjete propisane natječajem i koji su time ostvarili pravo na
pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata i to kako slijedi;
1. Ivanka Turkalj
6. Dana 22. travnja travanja 2022. godine na službenim stranicama Općine Tounj i oglasnoj ploči Općine
Tounj objavljena je obavijest o Obavijest o vremenu testiranja kandidata kojom je kandidat pozvan na
testiranje i provjeru sposobnosti.
7. Pisano testiranje je održano dana 28. travnja 2022. godine. Rezultati pisanog testiranja prikazani su u
tablici;
Tablica 1. PISANO TESTIRANJE
Red.
br.

Ime i prezime

1.

IVANKA
TURKALJ

Pristupio/la

Ostvareni
broj bodova

Najmanji
traženi broj
bodova

DA

10

5

Najviši
mogući
bodova

broj

10

Pravo na nastavak sudjelovanja u daljnjem postupku provjere znanja i sposobnosti, a kako bi stekli pravo na usmeni
intervju, sukladno članku ostvaruju kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja i
sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
Slijedom navedenog, pravo na daljnji tijek postupka – intervju ostvarila je Ivanka Turkalj.
8. Odaziv na intervju i rezultat intervjua prikazan je u slijedećoj tablici (Tablica 2.).

Tablica 2. INTERVJU

Red.
broj

Ime i prezime

Ostvareni broj
bodova

Mogući broj bodova

1.

IVANKA TURKALJ

10

10

9. U skladu sa člankom 22. i 23. Zakona Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi Povjerenstvo utvrđuje slijedeću:
RANG-LISTU KANDIDATA PREMA UKUPNOM BROJU OSTVARENIH BODOVA
(samo kandidati za koje je provedena potpuna prethodna provjera znanja i sposobnosti)

Red.
broj

1.

Ime i prezime

IVANKA
TURKALJ

Pisano
testiranje

Intervju

Mogući
broj
bodova

Ostvareni
broj bodova

10

10

20

20

Povjerenstvo za provedbu postupka za prijem u službu
Pročelnika / ce JUO Općine Tounj
1.________________________
2._______________________
3.________________________

