
PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto „administrator“ koji ispunjavaju formalne uvjete

natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati

uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% + 1 bod (6

bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

Nakon  prethodno  provedene  provjere  znanja  i  sposobnosti kandidata  Povjerenstvo  za  provedbu

natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područja testiranja:

1. Poznavanje propisa iz područja uredskog poslovanja javnopravnih tijela 

2. Poznavanje propisa iz područja arhivske djelatnosti 

3. Poznavanje informatičkih alata iz područja javne nabave te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

(FINA e-Račun, HZMO e-prijave, e-Zdravstveno)

4. Poznavanje osnovnih podataka o Etnografskom muzeju u Zagrebu

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. Poznavanje propisa iz područja uredskog poslovanja javnopravnih tijela:

1.1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, 75/2021)

2. Poznavanje propisa iz područja arhivske djelatnosti:

2.1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, 61/2018, 98/2019)

2.2. Pravilnik o upravljanju dokumentarim gradivom izvan arhiva (Narodne novine, 105/2020)   

3. Poznavanje informatičkih alata iz područja javne nabave te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

(FINA e-Račun, HZMO e-prijave, e-Zdravstveno)

3.1. https://www.fina.hr/   (e-servisi)

3.2. https://www.mirovinsko.hr/ (e-Usluge)

3.3. https://hzzo.hr/  (e-Zdravstveno)

4. Poznavanje osnovnih podataka o Etnografskom muzeju u Zagrebu:

https://hzzo.hr/
https://www.mirovinsko.hr/
https://www.fina.hr/
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4.1. Statut Etnografskog muzeja https://emz.hr/pravo-na-pristup-informacijama/

II. PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su obvezni ponijeti i koristiti vlastiti pribor za pisanje (kemijska olovka).

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

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljen test s pitanjima.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

    - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

    - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

    - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

    - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko  pojedini  kandidat  prekrši  naprijed  navedena  pravila  biti će  udaljen  s  provjere  znanja,  a

njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Na web stranici www.emz.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i

mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji

imaju pravo pristupiti testiranju.

https://emz.hr/pravo-na-pristup-informacijama/

