
 
 
 
 

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 
radno mjesto: 

 
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 skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata  
- stručni suradnik/ica – 2 izvršitelja/ice   
( u tekstu natječaja pod rednim brojem 5) 
 
 

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA  
 

 
petak, 09. lipnja 2017. godine, 

u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Savska cesta 77 
u 16.30 sati  

 

16.00 h 
Dolazak kandidata/kinja i provjera osobnih 
podataka 

Prizemlje 

16.30 – 17.30 sati 
 

Provjera znanja:  
• Pisani test iz poznavanja osnova 

ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske 
• Pisani test provjere poznavanja rada na 

osobnom računalu 
• Pisani testovi  provjere znanja bitnih za 

obavljanje poslova radnog mjesta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 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. 

 

 
PRAVILA PISANOG TESTIRANJA  

 
• Po dolasku na pisanu provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje 

odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.  
 
• 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 radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

 
• 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 radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj i provjere 
poznavanja rada na osobnom računalu.  

 
• 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.  
• 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. 
 

 
 


