
DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB 
SAVSKA CESTA 86, 10 000 ZAGREB 
 
KLASA:  602-03/20-02/2 
URBROJ:  251-87-07-20-2 
Zagreb,  15.01.2020. godine 
 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb, Povjerenstvo za 

vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 

nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva, daje kandidatima: 

 

OBAVIJEST I UPUTE O POSTUPKU VREDNOVANJA KANDIDATA 

Za radno mjesto: 

- nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva na određeno nepuno radno vrijeme 

do 31.08.2020.godine  (27sati tjednog radnog vremena),– 1 izvršitelj na određeno nepuno 

radno vrijeme 

- nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja šumarstva -neodređeno puno radno vrijeme-1 

izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

 

I. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka 

 

Selekcijski postupak – razgovor s kandidatima održati će se u utorak 28.01.2020. godine od 12 sati u 

tajništvu škole, na  adresi Savska cesta 86,Zagreb. 

Kandidati će o selekcijskom postupku biti obaviješteni preko e-maila.  

 

II. Pravila testiranja 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima tj. ispravama i 
ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno usmeno testiranje putem 
mail a i/ili  web stranice škole. 
 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu 
iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste radi 
utvrđivanja identiteta.  

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na 
natječaj. 
 

 

III. Način testiranja 



Testiranje se sastoji od usmenog testiranja- razgovora s kandidatima. 

 

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i komunikacijske vještine te 
interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio 
prijavu. 

 

IV. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja 

 

Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema 
ukupnom broju bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole. Na temelju dostavljene rang liste kandidata 
ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom odboru za 
zasnivanje radnog odnosa.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno članku 12. Pravilnika o načinu i 
postupku zapošljavanja u Drvodjeljskoj školi Zagreb. 

 

Povjerenstvo za procjenu 

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje



 


