
Nositelj i korisnik projekta: 

 

OPĆINA KALI 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Kali

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA                                               

OPĆINA KALI 

Jedinstveni upravni odjel  

KLASA: 402-03/20-01/01 

URBROJ: 2198/14-03/1-20-13 

Kali, dana 8.12. 2020. godine  

 

 

Temeljem Odluke o imenovanju za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 

na radno mjesto „ radnica za potporu i podršku starijima osobama i osobama u nepovoljnom 

položaju“ u sklopu Programa  „Zaželi

kodnog broja UP.02.1.1.13. 0204 naziva „Zaželi u Kalima“ , a povodom Natječaja za prijam u radni 

odnos na određeno vrijeme od 3. 11. 2020. godine, Povjerenstvo objavljuje:

 

 

NA TESTIRANJE 

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na natječaj za prijam u radni odnos na 

određeno vrijeme u Općini Kali  u svrhu provođenje Programa „Zaželi 

broj poziva UP.02.1.1.03, projekta kodnog broja UP.02.1.1.13.0204 naziva 

okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, na radno mjesto - 

položaju, na testiranje putem intervjua.

 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz 

Natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su tome 

obavještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Natječaj.

 

Testiranje kandidata putem intervjua održat će se 

domu Kali II. kat, (općinska vijećnica), Trg Marnjive 23, 23272 Kali, prema redoslijedu zaprimljenih 

prijava kandidata na Natječaj u terminima kako je navedeno u tablici niže:
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Temeljem Odluke o imenovanju za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 

na radno mjesto „ radnica za potporu i podršku starijima osobama i osobama u nepovoljnom 

položaju“ u sklopu Programa  „Zaželi-Program zapošljavanja žena“, broj poziva UP.02.1.1.03. projekta 

kodnog broja UP.02.1.1.13. 0204 naziva „Zaželi u Kalima“ , a povodom Natječaja za prijam u radni 

odnos na određeno vrijeme od 3. 11. 2020. godine, Povjerenstvo objavljuje: 

POZIV 

NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA 

 

I. 

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na natječaj za prijam u radni odnos na 

određeno vrijeme u Općini Kali  u svrhu provođenje Programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, 

03, projekta kodnog broja UP.02.1.1.13.0204 naziva „Zaželi u Kalima“,

okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

 Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom 

položaju, na testiranje putem intervjua. 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz 

Natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su tome 

temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Natječaj. 

II. 

Testiranje kandidata putem intervjua održat će se dana 11. prosinca 2020. godine

domu Kali II. kat, (općinska vijećnica), Trg Marnjive 23, 23272 Kali, prema redoslijedu zaprimljenih 

prijava kandidata na Natječaj u terminima kako je navedeno u tablici niže: 

Tehnička pomoć: 

 

 

 

Temeljem Odluke o imenovanju za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 

na radno mjesto „ radnica za potporu i podršku starijima osobama i osobama u nepovoljnom 

ogram zapošljavanja žena“, broj poziva UP.02.1.1.03. projekta 

kodnog broja UP.02.1.1.13. 0204 naziva „Zaželi u Kalima“ , a povodom Natječaja za prijam u radni 

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na natječaj za prijam u radni odnos na 

Program zapošljavanja žena“, 

„Zaželi u Kalima“, koji se u 

okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

a u nepovoljnom 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz 

Natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su tome 

dana 11. prosinca 2020. godine u Općinskom 

domu Kali II. kat, (općinska vijećnica), Trg Marnjive 23, 23272 Kali, prema redoslijedu zaprimljenih 
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VRIJEME  

 

 9:00 do 10:00h 

10:00  do 11:00h 

11:00 do 12:00h 

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme 

smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću      
identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidat sa sobom trebaju donijeti OIB. 
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kandidati za koje je utvrđeno da ne
formalne uvijete propisane natječajem, ne mogu pristupiti. 

 

2. Kroz intervju sa kandidatima utvrđuje se motivacija intektualne vještine. 
 

3. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata. O rezultatima 
natječaja o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obavješteni putem 
web stranice Općine Kali (www.opcina
 

Izabrani kandidati biti će i ponaosob obavješteni rezultatima natječaja. 

 

Svi kandidati prijavljeni na natječ

odnosi na natječaj.  
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                          IME I PREZIME KANDIDATA 

- JOSIPA  SORIĆ  

- DIJANA MIŠLOV 

-BERNARDICA VALČIĆ 

- NIKOLINA BLASLOV 

- IVANA MARKOVIĆ 

- NATAŠA SMAJIĆ 

- SILVANA ŠKOLJAREV 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, 

smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj. 

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA: 

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću      
identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidat sa sobom trebaju donijeti OIB. 
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kandidati za koje je utvrđeno da ne
formalne uvijete propisane natječajem, ne mogu pristupiti.  

Kroz intervju sa kandidatima utvrđuje se motivacija intektualne vještine. 

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata. O rezultatima 
radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obavješteni putem 

web stranice Općine Kali (www.opcina-kali.hr) objavom izabranih kandidata. 

Izabrani kandidati biti će i ponaosob obavješteni rezultatima natječaja.  

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u rezultate i  dokumentaciju koja  se 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Tehnička pomoć: 

 

 

 

 

za početak testiranja, 

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću      
identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidat sa sobom trebaju donijeti OIB. 
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju 

Kroz intervju sa kandidatima utvrđuje se motivacija intektualne vještine.  

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata. O rezultatima 
radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obavješteni putem 

kali.hr) objavom izabranih kandidata.  

 

aj imaju pravo uvida u rezultate i  dokumentaciju koja  se 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

 

Predsjednica  

 

Nives Perin 




