
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „JURAJ BONAČI“, SPLIT 

Temeljem  odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači“, Split  Klasa:   

112-01/22-01/01 , Ur.broj: 2181-81-22-02/05,  u Splitu, 25. svibnja 2022.g.,  

Povjerenstvo donosi sljedeću 

                                                          OBAVIJEST 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO KUĆNI 

MAJSTOR/KOTLOVNIČAR/VOZAČ, neodređeno, puno radno vrijeme 

Kandidati za radno mjesto kućni majstor/kotlovničar/vozač – neodređeno,  puno radno 

vrijeme - 1 izvršitelj/ica ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su 

potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj ) mogu pristupiti pismenoj provjeri znanja, 

sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta su: 

 Od  9.30  - 10.15 sati 

1. A.B. / 1988. 

2. M.T. / 1984. 

3. D.V. / 1973. 

4. B.G. / 1983. 

 

Pismena provjera stručnih znanja održat će se u  Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj 

Bonači“, Split, Brune Bušića 30: 

- U srijedu, 29. lipnja 2022. godine prema rasporedu u tablici 

Pisani test - sastoji se od 2 dijela: 1. dio pitanja na zaokruživanje nosi maksimalno 10 bodova  

            2. dio pitanja nosi maksimalno 50 bodova 

         

Smatra se da su kandidati uspješno položili pisanu provjeru ako su za sve dijelove pisane 

provjere ukupno dobili najmanje 45 bodova.  

Kandidati koji uspješno polože pisanu provjeru, pristupit će intervjuu (razgovoru) s članovima 

Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni isti dan nakon provjere testa. 

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne 

ciljeve, motivaciju kandidata/kinja za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate 

ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima 

od 0 do 10. 

Ukupan i maksimalan broj bodova iz testiranja (pisani i intervju) iznosi 70 bodova. 

 

 

 

 

 



PRAVILA TESTIRANJA 

1. Kandidati/kinje su dužni doći u atrij Centra 10 minuta prije početka održavanja 

testiranja. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta 

2. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne 

ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se 

utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja 

provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, ne 

mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 

radnog mjesta. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, isti će pristupiti provjeri 

znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  

3. Kandidati/kinje koji dođu nakon 09:30 sati, neće moći pristupiti testiranju.  

4. Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la svoju 

prijavu 

5. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno koristiti mobitel ili druga komunikacijska 

sredstva niti napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija. Ukoliko pojedini kandidat 

prekrši pravila, bit će udaljen s praktične provjere, a njegova/njezina provjera se neće 

razmatrati.  

 

NAPOMENA: 

Izvorišne osnove provjere znanja su: Skripte za polaganje stručnog ispita za ložača centralnog 

grijanja po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zakon o zaštiti od požara. 

Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni minimalno pet dana prije testiranja 

na web stranici Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split. 

Kandidati koji uspješno polože pisanu provjeru, pristupit će intervjuu (razgovoru) s članovima 

Povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni isti dan nakon provjere testa. 

 

POVJERENSTVO                                                                                             


