
                        
      

       REPUBLIKA HRVATSKA 

  Ured za opće poslove Hrvatskoga 

sabora i Vlade Republike Hrvatske 

 

KLASA: 112-01/21-01/07 

URBROJ: 50403-03-21-67 

Zagreb, 08. lipnja 2021.     

 

Temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, 

broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 

38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 98/19), a u vezi s člankom 4. stavkom 6. Uredbe o raspisivanju i 

provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 

89/19), Komisija za provedbu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno 

vrijeme, KLASA: 112-01/21-01/07, URBROJ: 50403-03-21-40 od 01. lipnja 2021. godine, 

objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 51/21 od 12. svibnja 2021. godine, upućuje 

prijavljenim kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te koji/e 

ispunjavaju formalne uvjete  

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU) 

 
iz provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta, 

kao i provjere znanja rada na računalu te razgovor (intervju), za radna mjesta: 

stručni/a suradnik/ca u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike 

Hrvatske – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, Služba za nabavu i vozni 

park i savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu – 1 (jedan/na) izvršitelj/ica, na neodređeno 

vrijeme, Služba za proračun i strateško planiranje, održat će se na adresi Opatička 8, 

10000 Zagreb (soba za sastanke), a u terminima i po radnim mjestima kako slijedi: 

 

- dana 14. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) za radno mjesto: stručni/a suradnik/ca u 

Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Služba za nabavu 

i vozni park, za sljedeće kandidate/kinje: 

 

I. GRUPA s početkom u 9,00 sati: 

 

   1. M. L. T. (1991.) iz Zagreba, 

      2. M. K. (1989.) iz Zagreba, 

      3. J. S. (1984.) iz Ivanić-Grada, 

      4. M. T. (1986.) iz Zagreba, 

      5. M. V. (1989.) iz Zagreba (Sesvete), 

      6. T. P. (1990.) iz Zagreba. 

 

II. GRUPA s početkom u 14,00 sati: 

 

1. M. K. (1989.) iz Zagreba, 

2. S. K. (1975.) iz Zagreba, 

3. I. I. (1987.) iz Zagreba, 



4. R. Š. (1972.) iz Zagreba, 

5. D. S. (1990.) iz Zagreba, 

6. V. S. (1988.) iz Zagreba, 

7. I. K. (1992.) iz Zagreba. 

 

- dana 16. lipnja 2021. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati za radno mjesto: 

savjetnik/ca u Vladi i Vladinom uredu, Služba za proračun i strateško planiranje, za 

sljedeće kandidate/kinje: 

 

1. M. K. (1989.) iz Zagreba, 

2. H. Đ. (1988.) iz Samobora, 

3. I. Č. (1986.) iz Zagreba, 

4. M. T. (1978.) iz Zagreba, 

5. T. P. (1990.) iz Zagreba,  

6. A. A. (1975.) iz Umaga. 

 

O rezultatima prve (I.) faze testiranja, koja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta iz Javnog natječaja, 

kandidati/kinje će biti obavješteni/e neposredno nakon završetka iste te će kandidati/kinje 

koji/e su zadovoljili/e u prvoj (I.) fazi testiranja odmah po obavijesti pristupiti drugoj (II.) 

fazi testiranja koja se sastoji od provjere znanja rada na računalu u formi pisanog testa. 

 

Razgovoru (intervjuu) imaju pravo pristupiti oni kandidati/kinje koji su prvoj (I.) fazi testiranja 

ostvarili najmanje pet (5) od ukupno mogućih deset (10) bodova i time stekli/e pravo pristupiti 

drugoj (II.) fazi testiranja u kojoj su također ostvarili najmanje pet (5) od ukupno mogućih deset 

(10) bodova. 

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, 

interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene 

u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10, a 

smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje pet (5) bodova. 

 

PRAVILA TESTIRANJA 

1. Svi/e kandidati/kinje dužni/e su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.  

Po dolasku na pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova 

pojedinog radnog mjesta, kao i pisanu provjeru znanja rada na računalu, od kandidata/kinja će 

biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  

Provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta, 

kao i pisanoj provjeri znanja rada na računalu, ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji/e ne mogu 

dokazati identitet te osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu 

i koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a o čemu im je dostavljena pisana 

obavijest, iz koje su vidljivi razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom 

prijavljenim/om na javni natječaj.  

Provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta, 

kao i pisanoj provjeri znanja rada na računalu, mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su 

dostavili/e pravodobnu i potpunu prijavu i koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 

natječaja. 



Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, više se ne smatra kandidatom/kinjom u 

postupku javnog natječaja. 

2. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi 

se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. 

3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama; 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; 

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; 

- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama ili na drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata/kinje. 

 

Ukoliko kandidat/kinja postupa na nedopušten, prethodno opisan način, bit će udaljen s 

testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja neće ocjenjivati te će 

se smatrati da je odnosni kandidat/kinja povukao/la prijavu na javni natječaj.   

 

4. Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni 

natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom. 

Kandidati/kinje sami/e snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. 

 

NAPOMENA: 

Molimo kandidate/kinje da se pridržavaju navedenih vremenskih termina prilikom dolaska, 

a u cilju poštivanja epidemioloških mjera propisanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

te da ponesu vlastitu kemijsku olovku. 

Na ulasku i u zgradi obvezno je nošenje zaštitnih maski na licu pa vas molimo da se 

pridržavate navedenog.  

                                                          

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  

 


