
 1 

 

 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
URED ZA UDRUGE 

 

 
KLASA: 112-01/20-01/2 

UR.BROJ: 50419-21-41 

 

Zagreb, 3. veljače 2021. 

 

 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za prijem u 

državnu službu u Uredu za udruge za radno mjesto Administrativni/a tajnik/ca – 1 (jedan/a) 

izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca 

objavljuje   

 

POZIV NA TESTIRANJE  
kandidatima i kandidatkinjama  

 
 

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

održat će se u prostorima Ministarstva pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, ulaz iz Markovčeve (zapadna 

strana), u Zagrebu, u petak, 12. veljače 2021. u 10:00 sati 

 

Popis pozvanih kandidata je sljedeći: 

1. P.S. (1987.) iz Zagreba 

2. M.B. (1999.) iz Zagreba 

3. S.D. (1978.) iz Zagreba 

4. M.P. (1986.) iz Zagreba 

5. A.G.J. (1987.) iz Zagreba 

6. I.Š. (1996.) iz Zagreba 

7. V.M.B. (1993.) iz Zagreba 

8. I.P. (1978.) iz Zagreba 

9. V.Š. (1993.) iz Zagreba 

10. V.M. (1992.) iz Zagreba 

11. A.R. (1983.) iz Zagreba 

12. H.K.M. (1971.) iz Zagreba 

13. L.P. (1974.) iz Zagreba 

14. M.C. (1988.) iz Zagreba 

15. L.R. (1971.) iz Zagreba 

16. S.E. (1988.) iz Zagreba 

17. K.L. (1986.) iz Zagreba 

18. M.Š. (1987.) iz Zagreba 

19. A.G. (1980.) iz Zagreba 

20. N.F. (1988.) iz Karlovca 

21. A.B. (1978.) iz Zagreba 

22. N.P (1988.) iz Otočca 

23. I.H. (1993.) iz Karlovca 
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Raspored održavanja testiranja  
 

9:45  
Dolazak kandidata/kinja u Maksimirsku 63 - ulaz iz Markovčeve ulice (zapadna 

strana zgrade Ministarstva) 

10:00 – 10:30 
Prva faza: provjera znanja, sposobnosti i  vještina radnog mjesta za koje je raspisan 

javni natječaj  

10:30 – 11:30 Druga faza: provjera znanja stranog jezika i znanja rada na računalu. 

 

 

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 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 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 radnog mjesta, kao i pisanoj provjeri 

znanja rada na računalu, mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e su dostavili/e pravodobnu i 

potpunuprijavu i koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz 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. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je za svaki 

dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. 

 

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/a 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. 

 

 

 

 

 

 

Kandidati/kinje koji dođu nakon 10:00 sati neće moći pristupiti testiranju. 

Molimo ponesite kemijsku olovku i zaštitnu masku za lice. 


