
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ SPLIT 

Radnička 2, Split 

Ur.broj: 2181-82-01/01-19-1119 

Split, 07. listopada 2019. godine 

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-

01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za 

odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi 

 

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih   

temeljem javnog natječaja Broj: 1018/19 od 18. rujna 2019. godine, za zasnivanje 

radnog odnosa na neodreĎeno vrijeme za radna mjesta u Sjedištu Centra i Odjelu 

„Kamenmost“ te POZIV ZA INTERVJU SA ČLANOVIMA POVJERENSTVA 

 

1. Povjerenstvo  imenovano temeljem Odluke ravnateljice Urbroj: 1047/19 od 19. rujna 

2019. godine, dana 07. listopada 2019. godine, pristupilo je provedbi praktične 

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

Učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica (1 izvršitelj/ica za sjedište Centra i 1 

izvršitelj/ica za Odjel „Kamenmost“), te uvrdilo sljedeće: 

- Da su na testiranje, o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice 

Centra 3 dana prije održavanja testiranja, pristupile ukupno 3 (tri) kandidatkinje. 

2. Za radno mjesto pod 1. – Učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica, 1 izvršitelj/ica za 

sjedište Centra – neodređeno puno radno vrijeme, pristiglo je ukupno 11 zamolbi.  

Praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog 

mjesta pristupili su kandidati (1) koji su ispunili formalne uvjete natječaja, podnijeli 

potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj te su ostvarili idući broj bodova iz 

svakog od 5 područja (za intervju sa članovima Povjerenstva potrebno je ostvariti 

UKUPNO najmanje 2.5 bodova): 

- ANITA LIVAJIĆ  1/1/0,5/0,5/0,5 

 

3. Za radno mjesto pod 1. – Učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica, 1 izvršitelj/ica za 

Odjel „Kamenmost“ – neodređeno puno radno vrijeme, pristiglo je ukupno 5 zamolbi.  

Praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog 

mjesta pristupili su kandidati (2) koji su ispunili formalne uvjete natječaja*, podnijeli 

potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj te su ostvarili idući broj bodova iz 

svakog od 5 područja (za intervju sa članovima Povjerenstva potrebno je ostvariti 

UKUPNO najmanje 2.5 bodova): 

- MARIJANA GLAVAŠ  1/0,5/0,5/0,5/1 

- VIKTORIJA JUKIĆ 0,5/0,5/0,5/0,5/0 

 

Kandidatkinje ANITA LIVAJIĆ i MARIJANA GLAVAŠ ostvarile su preko 2,5 

bodova za svaki dio provjere te će se putem elektronske pošte pozvati na intervju sa 

članovima Povjerenstva prema sljedećem rasporedu: ANITA LIVAJIĆ – petak 11.10. u 

10,30 sati; MARIJANA GLAVAŠ  – petak 11.10. u 10,50 sati. 

 

4. Slijedom navedenoga, svi kandidati koji mogu pristupiti Intervjuu (razgovoru) sa 

članovima Povjerenstva, o tome će biti obaviješteni putem elektronske pošte kako je i 

bilo navedeno u Pozivima za testiranja te na web stranici Centra. 



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

profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Centru te stečeno radno iskustvo i rezultate 

ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora se vrednuju bodovima od 

0-10. Nakon navedenoga, ravnateljica donosi Odluku o odabiru kandidata za svako 

radno mjesto o čemu će Obavijest biti objavljena na web stranici Centra u zakonskom 

roku.  

 

 

     POVJERENSTVO 


