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REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 

 
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme 

u javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 116 od 14.12.2016. godine 
  

 

POZIVA NA TESTIRANJE  
KANDIDATE/KINJE 

 
 

 koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog 
    natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja,  

za slijedeća radna mjesta: 
 

GLAVNO TAJNIŠTVO 
SEKTOR ZA PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE 
Služba za pravne i organizacijske poslove 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 1) 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO 
SEKTOR ZA PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE 
Služba za ljudske potencijale 
- viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 2) 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO 
SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I JAVNU NABAVU 
Služba za proračun i financije 
- viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 3) 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO 
SEKTOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE, INFORMATIZACIJU I JAVNU NABAVU 
Služba za informatizaciju 
- viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 4) 
 
UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 
SEKTOR ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA 
NJIHOVIH OBITELJI 
Služba za očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i kontrolu provedbe projekata 
Odjel za promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 6) 



 
 
UPRAVA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI 
SEKTOR ZA PSIHOSOCIJALNU, ZDRAVSTVENU I SAVJETODAVNU POMOĆ 
Služba za psihosocijalnu pomoć i zdravstvenu skrb 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 7) 
 
UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 
SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 
Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora 
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 8) 
 
UPRAVA ZA PRAVNE I STAMBENE POSLOVE 
SEKTOR ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 
Služba za dodjelu stambenih kredita i financijskih potpora 
- samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 9) 
 
UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE 
SEKTOR ZA TRAŽENJE OSOBA ZATOČENIH I NESTALIH U DOMOVINSKOM RATU 
- informatički referent – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 10) 
 
UPRAVA ZA ZATOČENE I NESTALE 
SEKTOR ZA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 11) 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA STRATEŠKE INICIJATIVE I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE 
Odjel za strateške inicijative i međunarodnu suradnju u području konkurentnosti i kohezije, 
informacijske i komunikacijske tehnologije te pametne administracije 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 12) 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA STRATEŠKE INICIJATIVE I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE 
Odjel za strateško planiranje i evaluaciju projekata socijalnog uključivanja hrvatskih 
branitelja, članova njihovih obitelji, stradalnika Domovinskog rata te braniteljskih zadruga 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 13) 

 
 

NAPOMENA: Odluka o pisanom testiranju za radno mjesto stručnog suradnika – 2 
izvršitelja/ice u UPRAVI ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE 
NJIHOVIH OBITELJI, SEKTORU ZA SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG 
RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, Službi za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata 
(u tekstu natječaja pod rednim brojem 5) donijet će se naknadno. 

 
 
 
 



 

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA  
 
 

subota, 01. travnja 2017. godine, 
u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77 

 
 

I grupa: 09 SATI – kandidati s prezimenom od slova A do LJ (uključujući i LJ) 

II grupa: 13:00 SATI – kandidati s prezimenom od slova M do Ž (uključujući i Ž) 

 
 

08:30 sati – za I 
grupu kandidata 
  
12:30 sati – za II 
grupu kandidata  

Dolazak kandidata/kinja i provjera osobnih 
podataka 

Prizemlje 

9:00 sati – I grupa 
počinje s 
testiranjem 
 
13:00 sati – II 
grupa počinje s 
testiranjem 

Provjera znanja:  
1. Pisani test iz poznavanja osnova ustavnog 

ustrojstva Republike Hrvatske 
2. Pisani test provjere poznavanja rada na 

osobnom računalu 
3. Pisani testovi  provjere znanja bitnih za 

obavljanje poslova radnog mjesta – za 
svako radno mjesto na kojem je 
kandidat/kinja ispunio/la formalne uvjete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz 
javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im je dostavljena 
pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni 
natječaj. 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:  
Kandidati/kinje koji zakasne, neće moći pristupiti testiranju. 



 

PRAVILA PISANOG TESTIRANJA  
 
 

1. Po dolasku na pisanu provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje 
odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  
 

2. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne 
ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da 
nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu 
pristupiti testiranju. 

 
3. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u 

dvoranu gdje će se održavati testiranja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike 
Hrvatske, provjere znanja potrebnog za obavljanje poslova radnih mjesta za koje se raspisuje 
javni natječaj i provjere poznavanja rada na osobnom računalu.  
 

4. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, 
sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova. 
 
 

5. 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 bez odobrenja osobe koja provodi testiranje; 
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata/kinja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molimo ponesite kemijske olovke. 
 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 5. bit će udaljen/a s provjere znanja, a 
njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

NAPOMENA: 

Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e 
poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ica testiranja i drugih službenih 
osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, 
kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave 
neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od 
daljnjeg postupka testiranja. 


